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ISZ AMERIKOS
Dirbo munszaine idant isz- 

maityt vaikus.
Denver, Pa. — Palicije arosz- 

tavojo Katre Navickiene paim- 
deszimls 

Kada jo-
darni samogonka ir 
galonu munszainos.
sios sudže užklausi* ar nežino, 
jog laužo prohibicijos tiesas ir 
jog dirbimas munszainos prie- 
szinasi tiesoms ir geriau jesz- 
koti nuo pavieto <lel užlaikymo 
vaiku, tai Katre staezei atsake, 
jog nereikalauje jokios uba
giškos paszialpos ir kad nuo 
josios atimtu vaikus. Moteria 
paleido.

Rado moteria su kitu — 
nužudė.

Elizabeth, N. J. — Jurgis 
Budrika likos uždarytas kalėji
me ir jojo vienuolikos metu šu
neli Jonuką, už nužudinima sa
vo paezios Marijonos, 
gyvenanezios po ? 
ulvczios.

Kada palicije surado motore 
loji gulėjo ant grindų k u kilio
je. visa sukruvinta ir apdras 
kyta, szale lavęno gulėjo su 
teszkintas krėslas ir vyro zie 
gorejis.

Vaikas randasi 
palicijos kaipo liudintojas. Sa
ke jisai buk jojo tėvas a te jas 
namo, rado motina su kitu vy
ru kambarį je. Budri kas užti- 
kias motoro su nepraszytii sve- 
cziu isztrauke ja ja už plauku 
in knknia ir tanais teip siimu- 

pakol neužnrn v v jii kreshv 
60 milijonu poru czeveryku 

in du menesius.
Washington, D. C. — Arthu- 

ras Butman, perdetinis apsia- 
vimo departamente apreiszke 

a mer i k on i szk i fa b r i k; i i 
czeverx ku menesinosia Sausi 
ir Vasarijo padirbo 60 milijonu 
poni czeveryku, arba 10 mili 
jonu poru daugiau ne kaip pra
ėjiu mota tam paežiam laike.

Jeigu szianezei 
czevorykus pasiūti 
tai turėtu sinti per penkesde- 
szimts metu.
Nelaba motina apdegino kudi 

kio rankutes.
Philadelphia. — Mrs. Louisa 

Woodington, 28 metu, likos pa
statyta po kaucije 1500 doleriu 
už baisu pasielgimu su savo 
penkių metu dukrelių Phoebe, 
kurios rankutes apdegino bai- 
sei laikydama ant gazinio pe- 
cziaus, novos už nepaklusnumu. 
Kaimynai prisiege, buk moti
na priesz jiaises lepszejo, kokiu 
budu baudže savo kūdiki. Apie 
tai pranesze palicijai kuri ne
laba motina aresztavojo. Ma
gistratas Daugherty pasako, 
jog labai gailesį, jog motina 
negali panaszei nubausti kaip 
jiji nubaudė savo dukrele. Mo
tina iszsikalbinėjo, buk norėjo 
pagazdyt mergaite o ne apde
gini, bet ant tokio iszsikalbi- 
nejino magistratas visai nete- 
mino.
Vabalai padaro daug bledes.
Washington, D. (5 — Butle- 

gerei, vagei, dirbėjai pinigu ir 
kiti prasižengelei nepadaro 
tiek bledes gyventojams Suvie
nytu Valstijų kiek visokį va
balai. Ukystes departamentas 
apskaitė buk vabalai padaro 
bledes kožna meta del augme
nų, medžiu ir t.t. ant dvieju bi
lijonu doleriu.

Daugiaaše padaro bledes 
kviecziams hesiszka muse kuri 
atsirado laike namines revo
liucijos, vabalas “boll wee vėl” 
kuris naikina bovelna, korini 

* grežikas kuris nesenei atsirado

Seniauses masonas ant svieto.
Brochenridge, M o. — Dakta

ras .Juozas Halstead susilauki* 
ana diena 105 metu. Jisai vra 

ant svieto,
pristodamas in draugove 1842 
mete.

Du jauni ižgamos nužudė 
mergaite.
Mich.

seilinusiu masonu

buk

') metu.
o. Bond

35

po prižiūra

turėtu tuos 
rankomis.

nejino magistratas visai nete-

Detroit, Mieli. — Morkus 
Novak, 19 metu ir jojo draugas 
Edwardas Przybylski, 17 metu, 

buk tai 
metu senumo

prisipažino

Helena Jesz, 
Nedėlios vakaro,

palicijei, 
jieji nužudo 17

ant tuszczio loto 
užsmaugda

mi kada jiems nepasidavė.
Ižgamos papilde žndinsta 

nuėjo in artima narna apreiksz- 
dami žmonim Imk ant tuszczio 
loto rado jauna mergina kuri 
kaip rodos turėjo apa.ljiti. Žmo
nis ne buvo užganadyti isz ju- 
jn apsakymo ir pVajMLsziv npio 

aresztavojo

Motina daginius 
mirti savo dukre-

— Grei

tai palicijei kuri 
abudu, vėliaus prisipažino prie 
žndinstes. 
apie baisia 
les apalpo. Helenos szlebes bu
vo supleszytos, kūnas ir veidas 
sudraskvtas.

Greicziause mazgotoja 
torielku.

Punxsutawney, Pa.
ežia use mazgotoja torielku yra 
mergina Zuzana Het lock, sla- 
voke, 22 metu, kuri dirbo vie
nam isz ezionaitinin hoteliu. 
Josios drauges kalbėjosi apie 
kontesta szokime, katra dalai- 
kytu ilgiausia, bet Zuzana davė 
užmanima katra isz juju mazgo 
tu torielkas greieziausia na ir 
merginos sutarė padaryti lenk
tynes. Darba pradėjo tik su pa- 
gialba ranku, muilo ir vande
niu. Zuzana mazgojo torielkas 
per 3 
ir laimėjo.
valia 25 dolerius ir dvi sanvai- 
tes vakaciju su užmokeseziu.— 
Darbines lenktynes geresnes ne 
kaip szokti.

Sumainė paezes.
Flint, Mich. — Albertas G. 

Badasher, tėvas penkių vaiku 
ir Mrs. Helena Maser, motina 
ketin iu vaiku, likos aresztavo- 
ti ant praszymo policijos isz 
Toledo, Ohio, isz kur abudu at
važiavo. Badasheris padare su
taiko su Maseru sumainyti pa
ezes ant ko abidvi moteres su
tiko. Poreles gyveno Lima, 
Ohio. Maseriene yra laikoma 
kalėjime kaipo liūdintojo prie
szais Badashei i.
Negavo $250,000 ant kovojimo 

priesz munszaine.
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius Pincziotas spirosi idant 
paskirtu czverti 

milijono .doleriu idant galėtu 
“pincziti” visus tuos, ka per
žengė prohibicijos tiesas ir ga
lėtu kuom užmokėti sznipams 
už toji d arba. Bet legislatures 
sanaroi buvo iszmintingi vyrai 
ir nepaskyrė czverti milijono 
doleriu ant <tokio kvailo tikslo.

isz

1 valandas be perstojimo 
Už tai aplaikb do-

Pore! (‘s

legislature

pincziti

i
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Now York.

Ant geležinkeliu dirba du 
milijonai žmonių.

Ant ameriko- 
niszku geležinkeliu dirba apie
du milijonai žmonių kurie ap- 
laiko metines algos tris bilijo
nus doleriu, pagal apskaitima 
geležinkeliu kamisijos.
20,000 nelaimiu in 4 menesius.

Harrisburg, Pa. -
vanijoi in laika, keturi u mene
siu buvo daugiau kaip 20 tnks- 
tanezei visokiu 
gal ra part a 
b jura.

Klierikas Cziputis prigėrė.
Chicago. — Julius Cziputis, 

21 m., isz Cic(*ro, laukes St. 
Mary of the Lake kataliku se
minarija, Area miestely, prigė
rė Area ežere,
ežiai, kuriaja jis su

Pennsvl-

nelaimiu, pa- 
kompenseiszion

apvirtus vai
ki t a i s 

dviem klierikais po ežerą plau
kiojo. Kiti du klierikai liko isz- 
gelbeti.
Moteres turi mokėt taksas ar

ba ejs in kalėjimą.
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius Pinchotas užtvirtino sa
vo paraszu nauja bila, pagal 
kurio, visos moteres turi mokė
ti taksas lygiai su vyrais. Jeigu 
nemokės, tai bus baudžemos 
kalėjimu. — Tai tau, norėjote 
bobutes lygiu tiesu, dabar tu
rėsite proga būti kalėjime ant 
lygiu tiesu su vyrais. Paezios 
moteres taja bila perleido, 
idant visos mokėtu taksas. — 
Dabar negalėsit isz to iszsmug- 
ti kaip lyg sziolei.
Prigavo lietuvi aut $1,000, viso 

gyvenimo paezedumas.
Chicago. — Priesz kelias die- 

Giidžiunas (3314
S. Auburn Ave.) susipažino su 
vienu žmogum. Žmogus buvęs 
nepaprastai malonus ir in visai 
trumpa laika insigijes Gudžiū
no pasitikėjimo. Karta bevaik- 
szcziojant juodu susitiko nauja 
“dranga
šakojęs, kad priesz tris desziin
tis metu jis gyvenos Chicagoje.

Gudžiūnai nauji draugai pa
sidabojo. Jis su jais emes visai 

kalbeli — pasisakęs, 
kad banke turis $1,900. 
gni” 
nigus isz banko iszsiimti. Pa
starasis paklauso. Jis nuėjo in 
Peoples Stock Yards banka ir 
iszsieme $1,900.

“ Draugai ” 
nes pora szimtiniu ir indejo in 
nosine. Paskui paprasze ir Gu
džiūno paduoti savo pinigus. 
Girdi, jie suvyniosią in nosine 
saugumo 
pūlinei jos 
“susirgo”

nas Po v vi as

", Pastarasis pas i pa

atvirai
“ Drau-

in kalbėjo Gudžiūnui pi-

iszsjeme isz kisze

delei. Po los mani- 
“draugai” staigu 
Judviejų praszo- 

mas Gudžiūnas nuėjo iii aptie- 
ka vaistu parneszti. Bet kai jis 

. su vaistais —

draugai

sugrįžo
< k

atgal
jau nebebuvo. Ne-

bego in 
banka 
suprantama

draugu”
buvo nosinėje ir $1,900. Jis un

peoples Stock Yards 
pagalbos ieszkoti. Bet, 

, bankas tokiame
atvejyje jam nieko negalėjo pa
gelbėti.

Gal Gudžiūnas neskaito laik- 
raszcziu kurie žmones perserg- 
sti nuo tokiu apgaviku.

Pittsburgh, Pa. — Iki sziau
dio jau tris suimtieji lietuviai 
tapo palinosuoti isz kalėjimo. 
Juos paliuosuota be jokios 
kaucijos.

Pirmiausia paliuosuota J. 
Jakubausku. Ji paliuosuota 
Gegužes 1 d., t. y. ta paezia die-, 
na kada trekas užmusze jo mer
gaite. Ant rytojaus, Gegužes 2 
d., tapo paliuosuotas Juozas 
Baltruszaitis, o Geg. 3 d. tapo 
paliuosuota Ona Budnikiene. 
Tikimasi, kad kiek vėliau pa<

Bolszevikai aresztavo popie
žiaus siuntini.

London. — BolšzVrvikai are
sztavojo kunigą Simonetti, po
piežiaus siuntini, ant rusiszko 
rubežinos kada aplci<linejo Bo
siję. Teip skelbia telegramai 
isz Kopenhagos.

Kiniszki banditai reikalauje 
$1,000,000 už nelaisvius.

Pekinas, Kinai..

Bolšzevikai

I’eip skelbia telegramai

visus pa

Va klž i os j > r i spy r i n e- 
Kinai užmokėtu pa

ir tuojaus

— Amerikos 
ir Angliję karsztai užprotesta- 
vojo prieszais paėmimą in ne- 
laisvia. keliolika ;amerikonn ir 
angliku per banditus, kurie su
laikė truki ir paėmė
sažierius in nelaisvia, pareika
laudami milijoną doleriu Fszsi- 
pirkimo. 
ja. idant 
skirta, iszsipirkima
paleistu svetimžemius ant lino 
sybes. Terp paimtu in nelais
via, randasi devyniolika ame
rikonu. Badai visos moteres li
kos pa 1 mosuotos.

Metodistai užpyko ant savo 
biskupo.

Moskva. — Amerikoniszki 
metodistai kurio turėjo savo 
misijos po nekurias didis Rusi
jos 
Blake,

po vadovysta lyskupo 
o kuris dalybavo dva- 

siszkuju sojine ir labai iszgyre 
soviatine valdže, turės sugryžti 
namon ir iszajszkyt savo pasi
elgimu. Metodistai dabar užda
re visas misijos stotis pakol 
Rosijoi neužejs didesne tvarka.

260 arabieczm užmuszta 
muszije.

Tripoli, Afrika.
liszki kareiviai užėmė l'anor- 
ga, likos užklupti per daugeli 
arabu. Muszije žuvo 260 arabu, 
daug sužeista, o italu užmusz- 
ta 29 kareiviai.

Iszpanije reikalauje 28,000 
daraktorių.

Madrid, Iszpanije. - 
nije nemažai rūpinasi 
gaus

Kada lia

Kam oze mokėt algas

Pagal mispren-

Iszpa- 
isz kur 

28 tukstanezius darakto
rių idant mokytu milijonus vai
ku kurie nemoka skaityt ne ra- 
szt, o tokiu daug yra kurie jau 
turi po 15 ir 18 metu. Mokestis 
daraktorui ant meto isznesza 
tiktai 200 pesetų o profesorei 
aplaiko tiktai po 2500 pesetų 
ir tai turi mokyti 25 metus pa
kol aplaiko tokia alga.

fszpainijos karalysta yra vie
na isz tamsiausiu visoje biuro- 
poje.
daraktoriams ant apszvietimo 
padonu, juk karaliui daugiau 
yra reikalingi pinigai ne kaip 
tamsiems padonams.
Rusiszki zokoninkai turės dirbt 

arba ejti in pu'stines.
Moskva.

dima delegatu ant rusiszko so
rų s i szk i zokoni n ka i 

turės sutverti teip vadinama 
“d raugu ve darbi n i nk i szkos
meiles” arba prasiszalyt iri pū
slines ant gyvenimo. Bolszevi
kai pavėlins laikyti klioszto- 
rius, jeigu zokoninkai dirb^ ir 
suszelpinos soviatu valdžia pi- 
nigiszkai. rrokis nusprendimas 
tiesiog prasznlina visokius zo- 
konus, o zokoninkai geisdami 
vesti dievobaiminga gyvenimą 
turės gyventi ant pustoniu teip, 
kaip gyveno sonoviszkuosia lai- 
kuosia už laiku szvonto Fran- 
ciszkaus.

boro, tai

Mount Cannel, Pa. — Angle- 
kasiai ojnanti isz darbo apie 4
valanda isz ryto, užtiko liepsna 
name Andriaus Sadaucko, Ari
ate re. Iszmusze duris apsaugo
jo visa szeimyna nuo sudegimo. 
Visas tęmprenco biznis Badau.
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DARBAS PASIUTĖLIU.
Kokie tai pasiutėlei išgverto stovy lūs, paminklus ir kry

žius o kitus sudaužo su kujeis ant katalikiszku kapiniu Bel
fast, Irlandijoi. Paveikslas goriau taji įlarba parodo ne kaip
galima apraszyl i.

isz Lietuvos
M » ■ ——- —

Sugavo pleszikus
Balandžio m. 6 d. paežiam vi

dudieny (apie 12 v.) atvažiavo 
se in Kauna pil. A. Vilimą, ei
nant Gedimino gatve netoli In
go los bažnyczios, ties namaisLr- 
Nr. 21, užkabino nepažįstamas o. 
žmogus ir užkalbino A. Vilimą 
iszemes isz kiszenes sauja rusiU 
sidabriniu rubliu paklausi* kur 
juos galima butu iszmainyti in 
litus. A. Vilimas atsake — eik 
in banka ir iszmainysi. Nepažį
stamasis atsake 
ž i avės isz 

bankai vra. Jiems be
priėjo du žydu gerai 

apsirėdė ir pradėjo derėti tuos 
rublius.

A. Vilimas norėjo eiti 
keliu toliau, bet

esas atva- 
• Rusijos ir nežinąs

papildo-

Isz lenku užpuolimu neutraleje 
zonoje.

Kaunas. — Gauta 
muju žinių apie lenkup karei
viu užpuolimą ant Berazniku 
kaimo, Budvieezio v., Seinų ap

Kovo 15 d. 1 I vai. diena in 
Berazniku kainui atvvko dau
giau per .’<() lenku, revolveriais 
granatomis ir kardais. Apsitai- 
se buvo kariszkais mundurais, 
tik ant

»

rublis. Daugelis

skaromis. 16 lenku liko

kur t io 
kalbant

prie

virszaus užsivilkę pu
siau civilius 
buvo vietoj kepurių, apsirisze 
galva
sargybai gatvėje, kiti gi nuėjo 
pleszti. 1) Isz Staskeviczienes 
Monikos atome 3 arklius, in- 
kinkytus in brikute — 7,000 li
tu vert (‘s, visus naujus ir šėmis 
rubus, audeklus skalbinius, kai 
liūs, szliubo žiedą, laikrodžio 
auksini retežėli, apiranki bran- 
zoleta), 15 centu, rugiu, 2 centu 
kvietiniiu miltu visa 5 kiaulių 
mesa ir riebiflus, siuvamąja 
maszina, 10 metru pirktos vil
nones medžiagos, 200 sidabri
niu ir 25 auksiniu rusu rubliu, 
14,000 vok. markiu 2,000 auksi
nu, 2,000 caro rubliu 10,(M)0 auk 
paskolos bonu, 10 poru pus- 
bacziu ir sudauži* visus 
baldus. Viso 
522 litu.

būnu.
namu 

iszplesze už 24,-
I szva žinodami 1 i e pe 

jos vyrui ateiti 8 vai. vakare in 
Krasnavo d va ra ir atneszti 200 
dolariu ir 1,000 litu, tai jie grą
žinsią arklius. 2) Nuo Banosze-

ir

savo 
nepažįstamas 

žmogus A. Vilimo prasze eiti su 
juo, kad žydai ne apgautu, nes 
jis liemates litu ir nežinąs ko
kie jie yra. A. \ ii imas paklausė 
ir i nėjo in karidori namo No. 21 

Ged. gatves ir bedorant
euos rublius vienas žydu prisi
artino prie A. Vilimo ir isz vir- 
szutines žakieto kiszenes isz- 
traukes 50 dolariu pasileido bė
gti. A. Vilimas paliko kebliame 
padėjimo, nes jam atimta pas
kutini pinigai, kurie buvo pa
likti kelionei in Argentina ir 7 
d. balandžio jau reikėjo isz va
žiuoti, laikvakorte, pasas ir 
vizai jau buvo gatavi tik sėsk 

važiuok. Kitas laivas eina
tik už keliu menesiu.

A. Vilimas nebežinodamas 
ka daryti kreipėsi in nuovada, 
kame surasze1 protokolą ir lie
pe “surast ta pleszika” tuo
kart isz jo bus atimti pinigai. 
A. Vilimas bėgiojo Kauno gat
vėmis kokias 3 valandas iesz- 
kodamas kaltininko, bet nesu
rado. Tuokart kreipės prie Kau 
no kriminalines milicijos, kuri 
pasižadėjo surast i kalt ininką ir 
pasakė teiti 10 v. vakaru. Tr isz- 
tiesu, A. Vilimui atėjus sakyto
je valandoje kriminalen milici- 
jon gavo savo 50 dolariu, kurie 
buvo atimti isz plesziko.

Dabar linksmas važiuoja su
dek nodamas Kauno 

k ri m i nulinei 
greita ir energinga darbu. Te
gul tas atsitikimas buna pamo
ka kitiems 
Kaunan.
Kiek ir kokiu gyventoju yra 

Kaune.
Kauno 

Valdyba paskelbė davinius sta
tistikos apie miesto gyventoju 
esama apie 84,000, isz ju vyru 
39,683, o moterų 44, 489. Lietu
viu yra 41,000, žydu 27,000, 
lenku 8,311, vokiecziu 4,174, ru-

nebeži nodamas

v o keliu

Kaunas.

milicijai už jos

atvažiuojantiems

Miesto

SZUNDAKTARAI IR PA.
LIUDIJIMAI.

Sekantis straipsnis specia
liai pagamintis Dr. H. A. Pat
tison isz National Tuberculosis 
Association, svetimu kalbu 
laikraszcziams.

Suvirsz $100,000,000 Ameri
kos žmonių praleista, kas met 
del nenaudingu patentuotu vai
stu ir taip vadintu “iszgydy-

invairiu ligų kurias

svetimu
I

I.

Tie
gauna paliudiji-

paraszc.

Pa v., 
nomas

mu” 
szundaktarai ir vaistu kompa
nijos bando gydyti. Beveik 
$15,006,000 isz tos sumos pra
leista del džiovos iszgydymo.

szundaktarai ir vaistu
kompanijos 
mus nuo žmonių, kurie ju<vai
stus vartojo ir su tais paliudi
jimais ju užsiėmimai vis auga. 
Daugelis isz tu paliudijimu yra 
tikri, tai yra, kas pasiraszo po 
paliudijimu tikrai paliudijimą 

Galime klausti, bot
žmogus gali duoti toki paliudi
jimą jeigu vaistai bevertes? 
A t sak vmas • aiszkus.

imkime džiova, yra ži- 
lįktas, jog szita liga

sergantis gerai atsilieps in bile 
patari ma apie iszgydyma. Ke
li metai atgal keli gydytojai 
inczirkszke szilto pieno in ran
kas keliu ta liga serganeziu. Ir 
jiems rimtai pasako, jog tas 
yra teisingas džiovos .iszgydy- 
mas. Pasekmes to inczirszkimo 
buvo aiszkios. Serguhcziai ma
žiaus kosėjo, karsztis sumažėjo 
ir ligoniai tapo linksmesni. Bet 
in kelias savaites jau tas viskas 

, ir kaip ligonai pa
gydytųjų rimtus žo

džius liga 
baisumais.

Kiekvienas

pranyko 
miražo

sugryžo su visasi

szundaktaras ir 
I patentuotu vaistu pardavėjas 
žino to pabandymo teisybe. Jis 
tokiu budu padaro pinigu. Jie 
per pirmas kelias savaites gali 
gauti daugeli paliudijimu. Isz- 
tyrinejimai tu iszgydymu pa
rode, jog daugumas tu ser
ganeziu, kurie davė paliudiji
mus, buvo rasti negyvais ar 
niekuomet ta liga nesirgo.

Su v. Valstijos ir teismai da
bar nekreipia jokios atydos in 
paliudijimus. Tokiu budu, jei
gu teismai netiki jn paliudiji
mus, tai kodėl žmones turi in
deli pinigus in bile ka apie ku
ri visai nieko nežino, ir kas jam 
gal atneszti daugiaus bledos

vicziaus Pr. iszpleszo pora ark- *le#u
Ii u su pakinktais ir darbo veži
mu, 5 moteriszku sijonus ir dvi 
baltas drobules, — viso 
drayta nuostoliu už 4,500 litu. 
Iszvažiuodami liepe jam ateiti 
8 vai. vakare iii Krasnavo dva- 

atneszti 800 doleriu, už
kuriuos grąžinsią arklius. Be- 
pleszdami sudaužė kuo ne visus 
baldus. 3) Isz Urbanavicziaus 
Jono atome 1 
riebalu, 
nius rubus

ra ir

pa-

ark Ii, 3 pūdus 
virszutinius ir apati- 
, moteriszku ir vy- 

riszka avaline. Viso iszploszta 
už 3,000 litu.

Visus iszplesztus daiktus len
kai skubiai, nes iszbuvo tik a- 
pie 30 m i miežiu, susikrovė in
atimtus vežimus ir iszvažiavo 
Krasnavo dvaro link, lenku pu-
sen.

Skutykloj.

man— Praszau nukirpti 
plaukus.

— Klausau. ^Meldžiu laikra- 
fszti.

— Tamstai bus nepatogu 
kirpti, kai asz skaitysiu.

— O, no. Dar geriali. Skai
tyk tamsta žinias isz Rusijos, 
— tamstos plaukai ant galvos

Yra tiek daug žmonių kurie 
nori pasveikti, kiek yra norin- 
cziu tapti turtingais. Pirm ne
gu imsi 
iszgydyma 
pas g 
szyk jo 
iszgydymus.

Szbimininko garbe.
Du darbininkai susiginezijo 

del savo szeimininko. Vienas ji 
gyre, kad esas labai geras žmo
gus, antrasis gi szunis ant jo 
korė, kad tai nieksziausias 
esas samdytojas, koki jis kada 
mates.

Ginczijos juodu taip, kad nėt 
susipesze.

Kur buvęs nebuvęs pasirodo 
ir pats szeimininkas. Pamatęs 
pesztynes, klausia:

bile koki apgarsinta 
, pirmiausia nueik 

;em gydytoja, ir papra- 
patarimu apie tokius

— Žio, vyrai, kurio galo jus 
ežia peszates?

— Nieko. Asz tik norėda
mas užsistoti už tamsta, — 
kvapa gaudydamas aiszkinos 
pirmasis darbininkas.

— Už mane užsistoti T — su
sidomėjo szeimininkas.

— Nugi. Ve, Jonas sako, kad 
tamsta esas toks bjaurus, toks 
bjaurus sutvėrimas, kad ne su 
kiaulėmis sugyventi negale- 
tunu

— Szitaip? O tu ka sakai!
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KAS GIRDĖT
Nedėlioję pripuola “Motinos * 

Diena” 
ar gyvosios motinos. Tajn die
na privalome ntsimyt apie mu
su gimdytoja kuri tiek iszken- 
tejo už mns.
atsidusta kalbėdama: 
mano vaikai buvo 
dėjo mano rankos, bet kada 
užauga skauda man szirdi

ant atminties mirusios

Nekarta motina 
“ Kada 

maži skan-
mano

motinos kuri 
gyvenimą del juju, 
nvsta ir sveikata.

atminkime jaises po

s.” 
Kiek tai vaikai sužeidže szirdi

Įiaszvencze savo 
savo jau

ti koki už
mokesti aplaiko už tai.'

Mylėkime gyvas savo moti
nėlės ir 
smart.

Ir tėvas badai turi savo die
na. Taip tasai tavas, kuris pa- 
nesza visokes >nnkenvbes sax" 
gyvenime kaipo mulas. Jau lai
kas idant tėvas, kaip ji vadina 

“The Old 
turėtu didesniu paguo- 

donia. Nelaukite kada jisai sil
sisi po szalta žemeliu, bet nu
lokite ir guodokite ji už gy
vasakio; pasaldykite jojo gyve- 

♦ nima geru žodeliu, meile ir 
prilankomu, ♦ jojo szirdis bus 
užjęanadyta -u tuom trupinė
liu.

r>*

amerikoniszk • \ nikai 
Man”

žodeliu, 
r

i

lojo 
tuom

Jeigu atleidi kaltes sax o ne
vidonams. tai isz juju padnrai 
sau priedelius, bet jeigu atsakai 
pa.sk oly t pinigu 
liams, tai 
vidimus.

j

savo priete- 
uidarai isz juju ne-

Pagal tele$rramu>. svietas ve
la dagirdo, buk >r.t rusiszko 
ukrajiniszko rubežiaus yra. di
delis pavojus naujos kares. Pa
sikėlimai mužiku prasidėjo ant 
tikrųjų ir platinasi \ isur. BoL 
szovikai tuom persigando ap
garsino kariszkas tiesas ant vi-

Dniepro pakrantes ir isz-
siunte generolą Fnunza su 50,- 
000 geriausiu kareiviu ant ap- 
malszinimo t uju su kyl imu. Ge
nerolas Frnmza pradėjo karsz- 
tai darbuotis, nes degina kai
mus ir miestelius, 
(T
liai.

80

kur tik da- 
irsta, jog ten randasi snkyle- 

Pasikoleliai randasi po 
vadovysta ženkylvu kubanisz-
kn ir duniszku kazoku. Trockis 

a 
apie prasi-

rengėsi važiuoti in Ukrajin 
idant persitikryt 
platinusi pavoju.

Kokiu tai budo atsitiko, jog 
motete būdama antru sutvėri
mu ant svieto, sziadien yra pir
mu tin ia visame?

Lietuviszka kariumenc' kar- 
Hztai darbuojasi ant lenkiszko- 
lictuviszko rubežiaus Vilniaus. 
Konia kas diena atsibnna susi
rėmimai, o kad lietuvei yra ge- 

apsiginklave todėl turi
didesni pasisekimą musziuosiu. 
Kaip rodos, tai da atejs prie 
kares terp Lietuviu ir Lenku, 
nes ginezas už Vilnių negrt i- 
tai pasibaigs.

riau

Jeigu motore 
tai juokėsi su akimis.

neturi dantų,

Gyvenimo padėtis Vokietijoj 
yra baisus isz priežasties nu
puolimo markes 
mo visokio maisto, apredalo ir

Prie k tam bedarbe užėjo
\ ertelgvs- 
to Barime 
000 žmo-

ir pabrangi-

t.t.
visok i os i a s za k o* i a 
tęs, o paežiam 
randasi snvirszuni

Ihh

niu be darbo. Elektriko ir ki
tokios dirbtuves dirba tiktai 
tris dienas ant sanvaites, nes 
ne turi anglių, ba Prancūzai 
iszveža anglis isz Kuliro. Kiti 
fabrikai visai austojo, todėl Vo 
kietijoi užejna sunkus laikai. 
Nėr ko stebėtis, jog Vokietijoj 
tiek žmonių atima sau gyvas- 
tes. Visokios užkrecziamos li
gos platinasi labai, priglaudos 
del vaiku uždarytos nes ne tu
ri pieno, todėl tnkstanezei vai
ku mirszta. Žodžiu, padėjimas 
labai pavojingas.

Badai neužijgio da vienas 
sklypas Europoje persi mainys
ant republikos, o tuom sklypu 
yra -Bujgarije.
sklypo likos pagerinta, naujas
* -   < Ii 4 .

Konstitucija

VEDE GYVENIMO KOVA PER 70 METU.

I

Paveikslas parodo Rev. T.ūke Woodard ir‘jdj° paezia isz 
Fountain City, Ind., kurio ana diena apvaiksztinejo 70 metu 
sukaktuves savo vinezevonos. Woodard turi 90 metu 
gyvenimo drauge 81 metus.

Stambulinski ]ik<>^premieris
iszrinktas didžiumų balsu ku 

republika 
karaliaus vald/.e likos suma 
žinia, o gyventojai pritarė re 
publikai.

ris stengėsi invest i 
vaidže

Ko tiojei žmonis tam Ameri
ke nesimokina.’ Dabar New 
Yorke likos uždėta mokslaino 
kurioje mokinasi mandagumo, 

stalo, kaip

gyt, 
gaut i

O JOJO

tavi* sarmata, jog auginai savo 
szirdije laja bjauria kirmėlių 
atkerszinimo ? Juk ta.n gero ne- 
atnesza, tiktai
ant duszios ir kimo 
gian riaukszliu 
veido ir 
minti.

tave kankina 
o ir dau- 

atsiranda ant 
na kt imis negali už-

X.

Mergina

Drąsus vyras.

Buvo pats vidurnaktis. Di
džiausia. tyla namuos, trukdo
ma. sziek tiek mieganezio sza-
lo savo žmonos RauJo. karkimu. 
Tik žmona, nemiegojo,'ir ji isz
girdo lyg* kažka. brazdant skie
pe. Bakstelėjo vyrui szonan:

— Rauki i, 
pasnabždoms: 
kas niprija.

— tarė ji 
Skl(‘|)e kažin- 

kad bus

iszteka už vyro, 
idant turėti gyvenimo dranga, 
bet kas isz to.
t inkamo priosziiiy bin,
teip ne turi vyro 
už jojo iszteka.

Kada luomas motor\stes in 
per 
per

jeigu lankei su 
nes ir 

namie kada

•Jeigu v

kaip pasielgti prie 
turi valgyt ir t.t.

Bet geriau butu, idant vieto
je mokyt žmonis kaip turi val- 

kad juos iszmokytu kur 
pigesni maistu.

valgis randasi ant stalo, tai ži
nome ka su 
be mokslo, o
isz lindo, jeigu ne yra lavintas 
moksli* kaip turi elgtis prie sta
lo ir kaip turi valgyt, o ypatin
gai pas tuos, pas kuriuos turi 
k a valgyt.

Juk žmogus negali sėdėti 
prie stalo su knyga ir mokytis 
mandagumo su

juom padaryti ir 
gal niekas ne mirs

kelkis,

Tikrai, 
ploszikas insilaiižes. Girdi ?

— Girdžiu.
G rele atsikėlęs Kaulas susi

graibo kelines, szvarka, ir pa- 
tvloms iszsolino isz kambario.

Pati pasilikus viena, 
užėmus klausosi. Ilga laika 
nieko negirdėdama, ji pagalios 
atsikėlė ir prasivėrus duris 
pusbalsiu szuktolėjo:

-- Kaulai!
— Ko reikia ? 

vyras; tik jo balsas 
skiepo, o nuo augszto.

— Poncdio szventas, ka-gi tu 
ten veiki ant augszto ? 
šia žmona.

— Ka veikiu ? Nieko. Juk t n 
pati sakei, kad sklopau pleszi- 
kas insikraustės.
Ir mažu mokslu o daug pinigu.

Keikalingas vyras prie darbo 
krauluve arba, ofise, arba prie 

pardavinėjimo, kad tik 
liet uviszka i 

raszyti. Alga, nuo $40 iki $65 in 
bet turi kaucija už- 

Noredamas užimti ta 
paraszykile kiek melu 

ko dar dirbate* ir 
valei iimet ežia al važuol i

klausosi.
viena

Ilga.
K vapa

ir

atsiliepi* 
ėjo ne isz

- kinu-

zenge 
isz lėk e

tai meile 
Todėl ge

slenkst i,
langus.

riause laikyti duris ir langus 
gerai uždarvtus.

atsibuvo didelis 
apvaikszczio- 

galy- 
bolsze\ikiszkus

namu 
mokėtu truputi

sau vaito, 
sis!ai vii. 
darbu 
turite, prie 
kudu g«. . 
dirbti. Raszvkite sziuo adresu:

J. Makaras
Wooster Ave.

Akron, Ohio
PAJESZKOJIMAS

Pajeszkan suaugusios mergi
nos arba naszles 
Imti man 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas turi 
2 metu, o didžiausis 9 melu.

132

viena ranka o 
laikyti szaukszta kitoje.
gus galėtu užmirszti ir induti

knygaszaukszta in kiszeniu, 
in burna.

Praojta.
U................ .

sau va itin

O

(/Ii i cage 
du vyrai — turtingas ir vargin
gas — buvo aresztavoti.

buvo
prisipažino

Pirma Gegužio maskoliszko- 
jo sos t a pylėje 
kariumeniszkas 
jimas — bolszevikiszkos 
bes. Priesz
valdininkus ėjo pulkai, bagnie- 
tai žiliejo nuo saules spinduliu 
— pamatas didybes proletaria- 
tiszkos galybes.

Ant trepu Kremliui) stovėjo 
ir p risi žiuri n ėjo 
kariszkas
d’rockis, o ausis 
sza riksmais “ 
letariszkos diktatūros.
bu priimdamas prisiega 
5000 kareiviu, szauke:

mete, 
telėkite aplinkui.

armije,

tam viskam 
ministeris

KUR BUNA?
k ................ .................... ...

Paieszkau savo pnssesern 
Manises ir Katriukos ir pus
brolio Petro Noreikų, pusse.se- 
ru po v.yrais nežinau pravar
džių. Paeinanti isz But rimonių 
va Is., Gireikoniu kaimo. I'oipgi 
pusbroliu Adoma ir Petro su
nn isz Vosziszkiu kaimo. Mel
džiu atsiszankt po adresu.

(hia Stepankovicziene
1131 S. 28tli. St., 

Philadelphia, Pa.(1.38)

(( HOME SWEET HOME” 
IR JOS AUTORIUS.

savo

Paieszkan Petro Szel kuris 
apvogė mane ant $284 ir prasi- 

30 diena Balandžio 
riketasi kad iszvažiaves 

pas sunn in Philadelphia arba .vrn 
pas (lukteri in Rochester, N. Y. 

, mel-

szalino
1923. T

Jeigu kas žinotu apie ji 
dzin kogreieziausia. duot i žinia.

Ant. Zuperskas
1225 E. Pue SI.

Mahanoy City, Pa.(t.38)
4M4«M 4h».M> *r» <lr<H <•- MH

ANT PARDAVIMO.

idant galėtu 
už prižiūrėtoja 4 

asz pareigiu isz

o
Asz esu PInges 
dėmi sodžiaus,

Gegužes 8, 1823, Covent Gar
den teatre*, Londone, pirma sy
ki buvo loszta operaiiszka me
lodrama, kuria parasze jaunas 
amerikietis, John Howard 
Payne, dramų raszytojas ir ak
torius. Veikalas buvo užmirsz- 
tas, bet viena daina to veikalo 
sužadino klausytoju jausmus, 
ir neužilgo pasiliko popularisz- 
kiausia daina Anglijoj, isz kur 
neužilgo dasieke pasaulio to
linusias, dalis. Sziadien ta dai
ria yra žinoma kiekvienoje ci- 
viliz-uotoja kalboje 
k i e k v i e n o j e s za I y j < *. 

$ 4

Thespian 
straipsnis buvo taip puikiai pa- 
raszytas, jog ‘c Eveniiig Post ’ ’ 
redaktorius, William Coleman, 
paminėjo ji editoriale. Tas isz- 
gazdino vaika ir bijodamas jog 
jo levus sužinos ka. jis veikia, 
ypatiszkai nuėjo pas redakto- 

papraszyt jo neperspauz- 
dint jo straipsneli. P. Coleman 
nusistebėjo rasti, jog to straip- 

raszytojn buvo jaunas 
tani Coleman savo

Mirror”. Vienas jo

jog ” Evening Post
ii

nu

šuolio 
vaikas. Po 
pinigais pasiuntė vaiku in ko
legija. Bet neužilgo jo motina 
mirė ir vaikas negalėjo užbaig
ti mokslą atsimindamas savo

Labai 
eo) minksztu 
st e, s 
du t rokai. Persiduos pigei grei
tai perkant. 
a< I reso.

pehiingas (lompren- 
gerimu iszdirbv- 

u visokiais inrankiais ir

daina 
Home Sweet Home”.

Joint Howard Pavne I. •
y
dali savo gyvenimo

ir dainuotaibiedna szeimyna. Ir todėl tapo 
Ta

buvo
bet praleido di-

aktorium. Jis 
gana.
go iszvažiavo

amerikietis 
džiausiu

| Anglijoj, Erancijoj, Vokietijoj 
ir kilosi* szalyse. Jis gimė Xew 
Yorke, Birželio 9, 1791. (lai at
simindamas 
namus
gus dainos žodžius.

Būdamas 
apleido savo

savo kudikystos 
parasze tuos grauditi-

A.tsiszauk i te ant 
(ni.18) 

330 W. 01 h. SI.
ML (’arinei, pa. 

nmmmhmM » iimhi—iii ■miib^r.y muturu,i rnnnr~ -iriu ti - ..n m ur.a

priverstas ieszkoti kita 
minui, ir 
mas in

Amerike iosze 
svarbias roles liet neužil- 

in Anglija kur 
netaip gerai jam sekėsi. Buvo 

užsio-
pradejo raszyti dra

in i k ra szcz i u s. Sa u si o 
men. 1923. jis parasze operete 
“Clari, arba Milano Mergaite 
kuria 
Jais

tryliiko’s melu jis 
linksmus namus ir 

pradėjo dirbti krautuvėje New 
Jis norėjo būti akto- 

bol tėvas nepavolino. Jis|£r?
Yorke.
riuin, I 
pradėjo ir redegavo dramatisz 

laikraszti po varduka 4 4 riie

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

* * 
su dvipjais kitais voika- 
pardavo Covent Garden 

teatro direktoriui. “Clari 
vo pasaka apie biedna, doringa 
mergaite, kuri pabėgo su nedo
ru knnigaikszcziu, 
rrvžo in savo

bu-
*

ir kuri su- 
nanrns kuomet 

iszgirdo kėliaujanezius loszojn 
dainuojant - 
sto.

Ta
Home” 
rningiansia dalis, ir visiems at- 
nesze aukso — tik ne autorini. 
Dainininkė kuri sudainavo ja, 
isztekojo už turtingo vyro, ir 
iszleiilejai padare daugeli pini
gu, bet Payno pardavė savo ta 
daina už kelis szirntns doleriu 
ir jam teko tik garbe.

Jis sugrvžo in Snv. Valsti
jas 1832, metais be pinigu, ir 
draugai turėjo ji užlaikyti, 
1841 m. buvo paskirtas Ameri
kos konsuliu in Tunis, bet 
(Valdžios permaina neteko dar
bo, ir jo draugai vis bandė per
tikrinti valdžia, jog Amerikos 
žmonos turėtu invertinti Payno 
uos pirmas amerikoniszkas dra
mų raszytojas 
tas Europoje.* Vėl jis buvo pa
skirtas konsolių in Tunis, bet 
putra syki 
darba užbaigė smertis. Jis įniro

11raugu Balandžio 9,1852, 
ir buvo palaidotas toli nuo tos 
szalios kuria taip mjdojo. Tris- 
deszimts metu po palaidojimo, 
turtingas 
brangi jo jo

<laimi isz jos mm

daina,
, buvo operetes pasek-

4 * įlomi* Sweet.

lis sugrvžo in

su

fialutaras fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

j======

parapijos, Jo- 
luI atsiszanks 

mano pažinstama. Atsiszaukite 
ant adreso. ( (M.29)

Lu<|vijįgs Riiųtkus 
Box 500

Sag Harbor, N. Y.
ATSIUSK TIK $1.00

O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ii priaiuntlina apmoka- 

((Oriausia stambi trajanka 6<)c 
J’uplaiszkai

Truk- 
arba 6 pakelei už $1.10. 

Daktaras Namuose” $1.00. 
Kaniiczkos $1.25. Garsaa Dienos Sūdo 
po 50c. Elmnentorius vaikams po 25c.

Aukso 
Altorius Maldų Knygele, senovės 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. 
popieros 30 gatunku už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

rr<-
-,-r>

. i

1

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.
kuris pripažin-
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jo diplomat iszka
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
uni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikinu gražiausius.
I iciba 

jojo prisipylė 
Galylie did pro

O Lai
mio

be
■ C ii <

kiekveno plauktu;.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jus iš galvos visiškai 
pranyks pleiskėmis. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukų, naudokit
Kaina G5 centai aptiekose, arba už 

tiesiai iš labaratorijos.
f. A D. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. V.

Juju 
vienoki, 

prie
prasižengimai
Turtingas 
kaltes, užmokėjo bausmia ir 
sudže paleido ji namo. Taja 
diena, turezius sėdėjo savo ofi
se, rūkydamas gera cigaru ir 
apie nieko daugiau nesirūpino.

Vargszas stojo priesz snda, 
ajszkindanias sudžiui, buk var
gas ji pristūmė prie papildimo 
peržengimo. Kada ižgirdo apie 
bausmia, vargszas nuleido gal
va ir labai nulindo. Nes kaip 
galėjo užmokėti bausmia! Juk 
szeszis menesius nedirbo, su
taupyti pinigai banke iszsibai- 
ge, o darbo negalėjo surasti. 
Paskolyti pinigu negalėjo, nes 
jam niekas nenorėjo paskolyt.

“Jeigu negali užmokėt, tai 
atsėdėsi 30 dienu kalėjimo,” — 
kai liejo sudže. Vargszas pakra
to galva ant ženklo, jog negali 
užmokėti. Palicijantas uždare 
ji už groteliu. Taja nakti jojo 
sžirdis verkt* graudžoi ant svio- 
ttezkos neteisingystes, kiek tai 
jojo szeimynele nukens per jo-’ 
jo buvimą kalėjimo.

Panasziu atsitikimu turime 
daug kas diena. Tas parodo ne
lygias tiesas, — nes del tnrezio 
yra lengvesnes tiesos o del 
vargszu kitokios, kuriu kisze- 
ne yra. pripildyti auksu.

Jeigu ant ko nžpykstate, tai 
jusii smeggnysia perejna min
tis atkerszinimo už papildyta 
skriauda, rodos Imtum užgana- 
dytu, jeigu matytum savo prie- 
sza ant keliu. Ar gal neteisy
be, jog teip atsitinka 1

Duodi savo noapikantai pil
na vale, jog szirdije savo jau
ti žudinsta ajit tiek, jog nepa
pildo i josios idant ne būtum 
nubaustu. Jeigu tik truputi su
valdytam savo misli atkorszi- 
nimo,
naudos, o tavo nevidonui visai 
nieko nekenezia. Argi neapima

kiek tai atneaztn tau

♦ J

buklinga

Susidrutinom pnskutiniam 
Jeigu netikite, tai dirs- 

Tiirimo ste
ko/. u as isz

tuju kareiviu yra baudžemas, 
isztikiamu, su 
gyvastį* del visuomeniszko la
bo. Kapitaliszkas veikimas teip 
gi pakilo, bet francuziszkas mi- 
litarizmas Rulire priskubina 
švietimą revoliucije. Szirdis 
mano sukruvinta del tenaitiniu 
darbininku.”

t > jernzolimiszkas 
nys,
ras ant darbininkiszko padėji
mo KiiLre, o rusiszki darbinin
kai mirszta isz budo.

Juk deszimts metu adgal 
tie patys Kremlino murai žiu
rėjo ant panaszios parodos. 
Priesz pulkus jojo caras su sa
vo
szauke:

noru atiduoda

voidmai-
lieje krokodiliszkas asza-

bernais.
‘ ‘Ifnra, 

musu caras!” Ar 
kitas kas galėjo inspeti tada 
kokia užejs Rosijoi permaina?

Sziadien najorkinis žydas 
apėmė valdže Romanovu, ku
riu kaulai guli kur ten szaltoje 
Si be rijo i.

Teip kaip neinspejo iitejties 
caro, teip sziadien neinspes 
atejtics Leibo Trockio. Szian- 
dienine jojo galybe nesiskyrė 

galybes buvusio caro —
abudu neatspyre.noro rusiszku 
gyventoju, tik ant bagnietu pa
samdytu k rau jėgeriu.

Caras buvo pasisziauszes isz 
savo , armijos, Laiba Trockis 
taipgi didžiuojasi 
vinis.

Sugriuvo galybe caru, su
grius ir proletarijatino dikta
tūra. — kiek da Gegužiu nu
bėgs tai sunku inspeti — gal 
doszimts, o gal ir no tiek, pakol 
užejs nauja permaina.

nuo

bu pamokinimu

IDP.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei u 
žolių 30c 
Knyga

ž $1.75.
6 pakolei

Gyvenimas Szventuju $6.50.
Maldų Knygele, 75 centus prisiunčiajnc

LalszkamB

Pnlkai kareiviu 
Jai gyvuoje 
caras arba

CU NARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton nnt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengąria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
In Filiava 2 klesn $150.00 Kares 
In Filiava « klesa $100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ tlKTUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausl laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento, pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje. 
C UN ARB LINE,
25 Broadway,1

New York *

jį t

Kožna savaite.

•d .

Mt1

Baltic States Bankas
.it . ***S|Į| r. p " * Ai* *'* ■ į. ” •*' ' 1 • i 1 ‘ R| !L P 11

Depozitus galimePriima depozitus ir moka 4%.
atsiusti per paczta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio 
krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.

Parduoda laivakortes ant visu linijų.
Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave. New York, N. Y.

j f ’ ’’ | j j lt* 4 y į 1 : * ■’*" 1 -'f * "■** 1 1 * "•*' I l|*1, M | * Į - * . i f

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

• >*i mii
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amerikietis, kuris 
noužmirsztanczia 

daina, pergabeno jo lavonu in 
antra svki 

Oak Kapines,
Amerika, ir buvo 
palaidotas 
Washingtone.

Kaikuriu /.uiumu .-cirwutc*, 

jog melodija tos dainos parasze 
Sir Henry Rowley Bishop. Jis 
iszleido tautiszkas dainas visu 
szaliu ir kpomet nugalėjo rasti 
tinkama daina del Sicilijos, jis 

savo veikalu, ir 
keli metai po tam kuomet rusze 
muzika del Payno operetes, jis 
vartojo muzika 
dainos. Bet kiti 
jog Payne pirmiausia iszgirdo 
ta melodija Italijoj, ir jam mu
zika taip patiko, jog ant vietos 
užsirasze.

—Foreign Language Infor. Sęrvice.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Aaukiamai& Pain-Expellerio 
pa^'albos, . Skauąma* greitai ’apga- 
L*.

inde jo viena

in

žmonių sakoma

savo Sicilijos 
žmones sako,

r*1?11—-

JROVAlL”iMl4MI-
Lroltns ' 'ricNlogiuiM KeliiiN Tarp

III H AM1HIRG0.
Ant naujauBlu puikiu “O

NEW X0BX» HOUTHAMFl’ON

laivu»»

OHIO, ORCA, ORI >11 NA, 0 BRITĄ
savo karei- IN EUROPA’' ISZ EUROPOS 

Treczia klesa Troczia klena 
Uamburgt

Piliau 
Meiuel

Kąųnas *

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

1

RACKET COM FAN Y,
26 Brottilwftyt

ROYAL MAIL STEAM

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

f’

, . New York,
arba pas vietinius agentus.

' ~ 1A ' 1

W . <' ii ' i'r ' ■ " 4-

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriapdymo tai pribuvę
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziansia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainomo ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą;

visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stoeziu ir su toj.k ame nakvine savo koteli je; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas- 

. Reikalaukiteportus ir kitus raikai ingus dokumentus.
kaiiųi ant laivakorcziu ir pinigus kur^o.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedaliomis nuo JO ryte iki 3 popiet.

«

U

i

..10 
ft" i . /1 [• $ .PiA*

Kuomet Anukiamai& Pain-Expeilerio

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Mu 
pirmu žnyptelčjitau 
reumati&ko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan- 

K kinančįo ir riečian- 
čio į krūvą strėnų 

M. dieglio, luojaus nu- 
"-^sipirkite Šito galin

go ir patikėtino Bai

kite skaudamas vietas. Tikraste 
Pain-ExpeUeris turi musų INKARO 
Vaisbaženklį/ Visi kiti l ytoa Y to- 
mčgzdkiojiihnis. Kaina 35c. irftg. 
aptiekoso arba i S

r. AD: RICHTER « co..

■mf kinančįo ir rieėiin*
rSfllt^ljSA *1° į krūvą etrėnų 
VI *1^7 dieglio, tuojau* nu- 

■■ftaipirkito Šito gailu-

myninio linimento ir juomi iStrin-

Pain-ExpeUeria turi musų INKARO 
vaiabažeuklį.r Vit»i kiti W M" 
mčgtdliojimaia. ” 11 *r 
aptiekoso arba i S

HM-114 Wk 4th St, Brwfclyw H. I.

REIKALINGI.

Vyrai kurie norėtu iszmokti 
dirbti szupelius, naujas būdas, 

adynos ko-Mokestis 45c. ant i
lei mokinasi. Darbas 62’/^ ady-
nas ant sanvaites. (M.ll) 

T. Rowlands, Sons Ine.
Cheltenham, Pa.

Montgomery County.
1 f 1 1 * ' ' y 1 m »
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5.
Karalius Ulin.

Po nekuriam laikui in kam
barį, kur tie trys keleiviai sė
dėjo, inejo vyras puikiomis ir 
brangiomis parednemis apsi
rėdęs. Tasai vvras jiems aisz- 
kino, jog jie atsiranda pas ka
ralių Ulin, kuriam turi iszduo- 
ti skaitliu isz savo pasielgimo 
sulyg didžiojo Upupaeho, ka
dangi jie apkaltinti už neatida- 
vima jam prigulinezios gar
bes, kokios jis yra vertas. Tok
sai prasižengimas,
jiems, mirties bausme paskui 

Trvs keleiviai 
isz baimes pradėjo

paantrino

save gabena, 
visu k u n u 
drebėti, o vyras jiems prisakė 
tuojaus paskui ji eiti. Atėjo in 
didžia sale. Isz baimes nežino
jo in kuria puse žiūrėti. Sale 
buvo pilna visokiu turtu. Vis
kas nuo aukso, sidabro ir bran
giu akmenų blizgėjo. Gale sa
les buvo platforma, ant kurios 
stovėjo auksine kede. 
dej sėdėjo jau
pabuvusi ypata. Ant jos galvos 

vainikas. Tai 
Ulių. Abiem 

pusėm kėdės stovėjo daugybe 
ir moterų brangiomis

sukniomis apsirėdžiusiu. Prie 
pat karaliaus stovėjo vertėjas 
Tila da ilgai vieszpatavo, ant 
galo karalius Ulių nuo sosto 
in visus susirinkusius prabilo:

— Nneamžinas Upnpach lai 
bus visuomet su mumis.

Visi susirinkusiejei
žodžiu net iki grindų pašildo 
iriojo.

Paskui keleiviams liepe prie 
sosto areziau prisiartinti ir ka 
ralius aniems tarė:

— Sakykit, kas do priežastis 
jus ant szios musu salos atvijo?

— Malonus vieszpatie! — 
tarė Liudvikas, ženges pora 

turek aut
musu mielaszirdvste, musu lai
vas nuo didžios jnriu 
susidaužė, tuokart 
liu jeszkojom pagialbos. 
mislijom vilnyse pražūsim, li
kom be jausmu, tacziaus po tu 
baimių iszbudom ir pamatėm, 
jog atsirandam ant akeano 
kraszto. Badas mus pradėjo la.- 
bai kankinti, todėl pasiruoszem 

valgio jeszko-
Manem jog

sziame svetimame kraszte su
turi n ežiu s ant 

susimylejima, kū
moms duotu kokia nors

prieglauda, kolaik nesurastum 
budo del pargryžimo arba dėl 
tolesnes keliones. Su ta tai vie
na. misi imi ir atvykom pas ta
ve, didis karaliau!

— O su kokiu tikslu keliau- 
užklause karalius.

Toj ke- 
gana metuose

blizgėjo aukso
BUVO karalius

i

■ I •('

vvru

ant tu

... žingsniu .artyn, -

audros 
mes laive

Jau

eiti kokio nors 
ti; leidomės tolyn.

rasim žmones, 
nelaimingu 
rie

ja.te ?
— Esame senose dalvse že

mes, — atsake Liudvikas, — 
tai pagerinimui savo būvio ke
liaujam in Amerika.

Ir tarė karalius tolinus:
— Tegul isz ju kožnas pasa

kys savo gimtinio kraszto vie
ta ir savo užsiėmimus.

Ant tu žodžiu Liudvikas at
sake:

— Paeinu isz Zarnborszto 
miestelio, gulinezio ant upes 
Reno kranto. Mano tėvas mane 
iszmokino sliesorvstes. Tėvas 
norints varge gyvena, bet yra 
labai tikras žmogus. Nuo ryto 
iki vakarui prie savo varstoto
dirba ir niekuomet ant savo li
kimo nesirustina. Visuomet es
ti linksmas ir niekam su nieku 
nesiskundė.

— O asz, — atsiliepe žydas 
Jusuf, — paeinu isz Kneitvor- 
to, Anglijoj. Man paaugus, 
mane tėvas atidavė pas viena 
juostu audimo amatninka, ku
ris po gal savo iszgale pinne to 
amato iszmokino.

— Asz-gi, didis vieszpatie, — 
kalbėjo turkas Zebit, — gi
miau mieste Szebas, Azijoj.
Mano tėvas mane ant pirklio

• ■’r" 'T. . JIkiek tam darbui feikajaujas.m ' 1 ’ ■ ■ - ■ " ■ z■

išmokino ir jau jpoku tiek.

6.
Iszminciius, Jedok. 

h ({''l* Ik H*-M 1 i! ♦♦* *'* ■ ,

Dideliu me mastymo daira I ins
UI in savo palbciaus kambaryj 

kedej(‘ judinėsi, kaipo ir visi Wiiws Ti—IaISiX ..L.jAu;1?
i

' Sė(l(‘,jo ir tik hriks nuo laiko 
kėdėje judinėsi,,kaipo ir Visi 
kiti, kurie rnislvdnmi apie ko-

/ t 1 »' ‘ k to'* .■ /: ¥ | 4/r to Tv t f

.r jokhi bildu
' I ' ' , Į ’

Užbaigus mokslus, mane tevąsį 

ju gyvenimą ir

; kius nors daiktus ii 
ųogaleilan’ii ,jii suprasti.

. r ’ii *.'K- ' !' 1 ‘j/’ ' u ' tol -A ■

iszsiunte svietan, kad pažinį 
czimf žmones, “ • ■"*...... :.....
visu tautu visokius paprpcziuš*’
'L •' 11 1 A' A te. 1 ii aA k. !> 4 * > •* •. lift i ' '*■

i

pasiruosziau
” - .. t ■ tu ' 'h 4*;

Su tuo tikslu 
taipgi ir amerikoniszkiis 
krasztus aplaikyli. '

ir

Karalius asztriai in keleivius 
pasižiuręjes tarė:

— Sztai esate ant karaliaus 
Ulino salos. Karalius Ulių su 
visais savo gyventojais iszpa- 
žinsta ir garbina. Upupacha, 
kaipo augszcziausia dvasia, ku
rios mes visi esam pavaldi
niais. Neatidavet Ūpu paėjiu i 
prigulinezios godones ir gar
bes, paniekinot jo dieviszka 
paveiksią ir ji užrustinot. Da
bar (jmpach ir ant musu rūs
tinusi; toksai pasielgimas rei- 
kalauje atlyginimo; žinot, jog 
visi už panaszius prasiž(ųigi-

Mano gerasis Jedokai, — 
sakyk r * Pi. 'atsiliepe vėl karalius,

ar mokshifl :
įįacho daleidžia tubs
Ji,. (o' '«•

, ~— bit K y iv 

nuoamžino. Upn
□ I ._ i J il£j____Et-i

daiktus ’tyrinai!

’

jokhi bildu

yp nekuriam laikui atėjoC į

Jedok, Žpiogtis isžmiritiugas 
szViėsus, kuris karaliui 
kloniojes tarė: 

1 — Mano

sWefeu
i ir 

paši;

vieszpats ir mano

'kuris karuliui I

—- gilino vHLszpais ir nuiuo 
tU .karaliitš liepe mane pas sįįivė 

paszaukti. '
Karalius atsake:
~ Taip yra, liepiau tave, 

mano mielas Jedok, paszaukti: 
noriu, kad man suteiki u me t ro
dą ir kad isz tavo lupu girde- 
cziau nusprendimą;
gerai, jog tie svetimžemiai 
priesz nekuri laika
gimdė didžia neramybe. Viens 
isz tarpo anų man pasakė, jog 
apart mano žmonių ir mano 
tautos, atsiranda da daug ki
tokiu tautu, kuriu tikyba ant 
nelygiu pamatu remiasi; jie ne
žino nuoamžino Upupaeho ir 
nesupranta kokiu bildu ji reik

nes žinok

man pa

mus esti mirtimi baudžiami.-- garbinti. Ir, matomai, svetini
Tai gi dabar jus klausiu, norė
dami iszsiteisinti, ka turit sa
kyti!

— Vieszpatie! — prabilo 
Liudvikas, — Visuomet 
paproezins ir tikėjimą priva
lom godoti; bet szi rd ingai isz- 
pažinstam, jog nieko apie jusu 
augszcziausia ir nuoamžina 
Upupaeha nežinom, pertat ir 
apie visokias jo szlovei aukas 
nieko nesuprantam. Turėk per
tai, karaliau, ant musu nežinos 
susimylejima!

— Kaip ta.i, — tarė nusiste
bėjos karalius, — kad nežinot 
nuoamžino Upupaeho ir neži
not kokiu bndu ji garbinti, tai 
in ka-gi tikit? Ka sprendžia!

ir jo ant szios že- 
Ir kas su ju

jusu

apie žmogų
mes nutarimus?
mis atsitiks, jaigu jums jusu 
kojos nenorės kada noriu t s 
tarnauti, o taip-gi ir dvasia at
sisakys nuo paklusnumo?

— Vieszpatie! — atsake 
] Jud vika.s- kad-1 no n o-4< u hhh 
numirs ir pavirs in dulkes, tu
riu vilti su Dievu gyventi ir isz 
Jo regėjimo naudotis laime, ku
ri už viską yra brangiausia.

— 'Pikiu, vieszpatie, — tarė 
žydas Jusuf, — jog jaigu asz 
pagal Jehovos instatus ir pra
naszu mokslą gyvensiu, po mir
ties nueisiu prie Abrahamo so
sto ir su savo tėvais amžinai 
laimingas busiu!

— Kad mano czionai dienos 
pasibaigs 
persikelsiu 
siu didžiausis

jog

— tarė turkas, — 
iii rojų, kur atra- 

musu didžuoju 
pranaszu pažadėtas

todėl netrukus vėl

iszkihnv- 
bes. Allach’as su savo prana
szu tegul visuomet bus su mu
mis.

Visokie svetimžerniu iszsita- 
rimai karaliui labai daug keb
lumo pagimdė. Jis jokiu būdu 
negalėjo suprasti, ka tas viskas 
ženklintu, 
prabilo:

— Patemijau jusu kalboj di
džia neligybe. Norecziau žinoti, 
ka tas viskas ženklintu? Tu 
kalbi apie Dieva, tu apie Jeho
va, o tu apie Allacha, o juk 
Upuachu amžinai galėsim gyi 
venti. Tenai turtingas bus tur
tingu, 
vergas vetgu. 
tikėjimas.

— Maloningas karaliau, — 
atsake Liudvikas, — nes j rū
stink ant musu jaigu musu ti
kėjimas yra visokeriopas. Ana- 
pusokeano labai daug žmonių 
gyvena. Nusiduok, o persitik
rinsi, jog kožnas tikėjimas re
miasi ant savo pamatu; vienos 
tautos tiki taip, o kitos.kitaip.

Karalius tylėjo ir maste ir 
visas susirinkimas tyloj sken
do. Antgalo karalius (tave žerjk 
la, kad keleivius in senoviszka

o tu

vargszas varguoliu, o 
Toks vra musu •*

visa teisybe isz- 
jn apredalas ii

manasis 
iszaisz-

iszklaii 
seknn-

žemiai man 
pasakojo, nes 
kalba su musu visiszkai nesu
tinka. Taigi dabar, 
Jedokai, pasakyk ir
k in k man, ar tas viskas taip ga
li but i, ir kas klystu, ar asz, ar 
jie, nes kaipo pasaulej viena 
teisybe atsiranda, taip tur Iml i 
ir vienas tikras tikėjimas.

Iszminczins Jedok, 
sės karaliaus kalbos, 
ežiais žodžiais atsake:

— Saule ir žvaigždes jau se
niai atsiranda ir jos’ bus amži
nai. Jos Ims mums ir musu gi
minėms neegzistuojant. Visi 
dangiszki kūnai amžinoj tvar
koj liekasi, 1 a tvarka padare 
esybe, kuria vadinam Upupa- 
chu, nes taip kunigiszkose kny
gose yra pasakyta; tas tiesas 
turim nuo paties Upupaeho. Ta 
viską užlaikom per amžina tei
sybe. Bet kad tautos tai augsz- 
cziausiai esybei 
dils priduoda, 
dais vadina ir
vis kitaip suprantamomis vil
timis gyvena, 
Jaujas tyrinėjimo, 
versmių savo tikybos mokslą 
semia. Ir jaigu ir ju tikyba pa- 

apreiszkimu sta- 
cziai nuo augszcziausios esy
bes, nenoriu, o ir neprivalau 
tvirtinti, jog ju padavimai yra 
neteisingais. Kodėl toji nuoam- 
žina esvbe vienai tautai anks- 

o antrai ve- 
viska pajiegs su-

visokius var 
~visoklais vai
su visokiomis

siremia ant 
nuo 

nenoriu,

• i
tuokart reika 

isz kokiu

eziau apsireiszke, 
liau, kas ta "

Žmogui tokiems daly
kams ir proto trūksta. Sulyg- 
gi esybes vardo,, tai yra aisz- 
kus daiktas, jog tai esybei kož- 
na. kalba tu r atskiru užvardi
ni m a.

— Isz to visko, ka dabar 
man apsakei, — tarė karalius, 
— supratau, kad mes paša ulėj 
turim invairius mokslus, kurie 

a u gszczi a u s i os esybes 
vienaip sutinka; bet pasakyk 
man dar, kaip galecziau persi
tikrinti, kuris isz tu mokslu 
butu tikriausiu ir teisingiau
siu, kuris tikriausiai su misli- 
mi apie augszcziausia esybe

rasti !

su lyg

sutinkn, nes mums patsai pro
tas aiszkina, jog pasaulej tik 
vienas mokslas gali Imti tei
singu?

— Mano vieszpatie ir npino 
karaliau, — atsake iszmip- 
(•zuis, — ąugszcziausioji esybe 
žmogui suteikė protą, kad 
žmogus patsai apie ta viską 
moksle tyrinėtu.

*

atsake iszmpi-i . ‘ . .. iRJ
— ąugszcziausioji esybe

> protą, Į(ad
J.{■"

— Bet kam tyrinėti ir rink-
* > ‘ < 'ir vkad

P <lf | į
tis, — kalbėjo karalius, — kad 
asz nuo pat jaunystes viepei j} 
ta męksla suprantu ir per visa 
gyvenimą kitaip ir nepersiąilu

• ' II ■cziau ?
— Jpigu mano karalius ir 

vįę$?ppts esi užganejintp 
tuom, ka jau kiti buvo suteikė, 
tai kam da jn panaszius moks
lus gilintis ir jeszkoti to visto, 
kas isztikruju jau prote atsi
randa. Kam da pąyo dvasiayj- 
Bokiomjs slogomis sunkinti!

yp likimui Rriwte)0 ;
■ ' IĮ I - ,1 ■. 1 ’■ • ' : y >

tylėjo ir maste ir ta męksla suprantu ir per visa

kambarį nuvestu. Paskiri jiems 
atnesze visokiu valgiu ir gėry
nių. Keleiviai Imdami alkanais 
su norii jiems atriėsztus valgius 
yalge, tacziaus be paliovos mis- 
lyjo apie savo likimą. Ęet ka
jie galėjo pradėti! VisĮtįėk sa-

/I

užgnncdintp
1 'a. .J1 1

tai kam da įn panaszius moles-
■ - - ■ ■ 

> ■ - 4
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Šokiomis slogomis sunkinti! 4-
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Pittstone viena moterėlė
App pwitA NėdMfi, 

Neginei apsiėjo,
Su Inkermpniniu suėjo. 
Badai buvo ir daugiau,

kas Zebit atsistojo ir pasiklo- 
niojes ta.ro:

— Mano karaliau ir vieszpa
tie! Ar-gi galima, pagal darbus 
apie musu tikybas ka nors ma
nyti! O kaip tankiai visokie 
darbai ir žmonių veikmes po 
teisybes ploszcziumi guli ir 
kaip neretai saVo loenai tiky- 

: kartais 
žmogus turi ir purvina, szi rd i, 

i vienu pa pi k- 
isz darbu žmo

gaus szi rd ies jokiu budn nega
lima suprasti, taip kaip nega
lima in jo dvasia insigilinti ir 
blogas ydas matyti. Kartais 
žmogaus ir inislys su jo dar
bais ir žodžiais negali sutikti 
ir negali lygintis. <Kas gali at 
minti priežitsitis, kurios mus 
prie tokio arba kitokio darbo 
privertė. Daugumas pavirszu- 
tiniai stengiasi būti dorių 
gaiš, kad tuo tarpu jn sąžine 
vienais purvais yra iszklola.

Karalius prabilo:
— Gerai pasakei, jog žmones 

gaji save perstatyti doringais 
ir gerais ir tuo budn ilgai k i 
tus apgaudinėti; bet man rodo 
si, jog žmogaus gyvenimas yra 
kaipo begaliniu visokiu darbsz 
tumu retežiu, pertat neperdaug 
yra sunku persitikrinti, kokio
mis žmogus mintimis dnksan- 
ja; galop žmogaus piktumas vi 
snomet ant virszaus iszeina ir 
visiems pasirodo. Asz laikausi 

t os mislies, jog

111
" ?il

TII i
vszveritus

• •' | I h J

, — atsako isz-
juk taiii ’ tikslui

-^Kodel-gi no, 
minezius, ----- j ’ 

žmogus turi spėkas, tas spėkas

J
’b

minezius
V- ‘ -

.

prigim i m u su teik tas, tai dMko .'ii’ f ' ’ ''» ? JI ■! * »a «' .■ • * ® . t • t . M i*.
RMk' žinoti, jog kuris S41VO pri
gimimu duotomis spėkomis! tie- 
rinaiidoja, tuo bildu isz esyl'ies

Ka tas gal vodyti esybei, kad

■I

nebūtu galima jomis nau

likimu duotoliris spekpmisi
L<

tik juokiasi ir sau blėdi gimdo.
!hii. H"' ■ ** I:;»

•del savo persitikriniinu 
names tikros tikybos moksla'n ?

mano geras
karalius Ulin, -
svetimžemiii, apsudyk, 
mirties užsitarnavo, ar ne, ka
dangi instatuose aiszkiai pasa
kyta: kas nuoamžinam Upupa- 
ohn nesuteiks prigulinezios 
garbes, mirties bausmei paten
ka ?

(Idtis! bni prieszinasi. Juk
L“‘ ;z

bet darbuose yra
tinimu. rJ’a.igi i

iii-

Supratau tavo žod^iiis, 
Jedokai, — tarė 

bet snylg tu 
ar ant

Ant mirties neužsitar
— atsake iszminczins, — 

juos galinia butu
navo, 
nes kaipgi 
bausti, kad jie nežino, ka Upii- 
pach tur'ženklinti ir jo garbei 
jokiu apeigų nesupranta. Tas 
nežinomas jiems tur Imt at
leistas, geras 
ra linu.

— Da tau
užduodu, — tarė 
kokiu būdu butu geriausiai 
persitikrinti, kaip toli ju inoks- 
. ii galėtu su musu sutikti?

— Apie tai galima 
lengvu budn persitikrinti,

vieszpatie ir ka-

viena klausima
karalius, —

labai
. A >

atsake iszminczins. — Daleisk 
tiems Hvetimžemiais pagal ju 
paežiu mintis ir norą szioj ka
ralystėj darbuotis, 
darbu ir pasielgimu 
rinsi, kuris mokslas butu tei 
singesnin ir ar 
gerus pamatus;
žinom, o galop ka tur tikyba be 
goru darbu ženklinti?

— Gerai, tegul taip Ims 
atsake karalius.

Tuokart
pas savo svetynžemius atvesti. 
Jiems atėjus, jisai sokaneziais 
žodžiais atsiliepe:

— Patys prisipažinote, jog 
nuoamžinam Upupachui prigu
linezios garbes neatidavete. 
Save teisindami sakote, jog 
augszcziausios esybes tuo var 
du nežinote 
taipgi ir jo

o isz ,|U 
persi I ik

turi blogus ar 
nes nuo seno

karalius prisakt*

ir nepažipstate, o 
garbei apeigų ne

suprantate. Kad man persitik
rinti, ar jus prisipažinimai nė
ra melagingais ir tuszcziais, ir 
ar jusu kailio j nėra apgavystes, 
duodu jums szeszis menesius 
laiko ir nuo jus reikalauju, kad 
po tam laikui vėl pas mane at
vyktame ir 
met kas k a

maji iszparodytu- 
geriausio yra nu

veikęs. Jus visi mano vieszpa- 
tystej ta. laika galėsit liuosai 
gyventi, galėsit in kur jums 
patiks eiti ir pagal savo tikėji
mą apsieiti, nes man labiausia 
reikalaujas patirti, kuris jusu 
tikybos mokslas yra tikriausiu.
Savo uredninkui liepiau jums 
isz iždo pįnigu atleisti tiek, 
kiek kuris reikalausi!. Taigi 
eikit ir mano norui užgana pa
darykit!

7.
Liudvikas, Jusuf ir Zebit 

priesz karalių.

Nuplaukė szeszi menesiai ir 
visokio apie >svotimžemius ka
raliui pi*aneszimai buvo paku-
jingais. Karalius su žingeidu- 
mįii norėjo žinoti, kokie isz jn 
darbai yra godones verti, ne

• •

mįii norėjo žinoti, kokio isz jų

tik tnomi apie tikra tikyba ga
li kuoveikiaus persitikrinti ir 
isz ann pasielgimo Viską sib 
prasti. Ailt uoro pjr-

I 

ir Ii epe paskirtoj dienoj y i- 
si}'ins'_ pas karalin atvykti. 
Liudvikas, žydas Jusyf Jr,4jip*-

isz anų

na i svetmizemius sujeszkojo
• 1 • t I U • to • . • V • ‘

sįenąs pas' ka|’ajįu qtvyjdi

kas Zob|t potrnkps ip kaga}iap$ 
pa loci n atvyko. Karalius aky
vo iždo j savo d va roku sekau-
pa Idem atvyko. Karalius aky-

_____ »_______________i <

ežiais žodžiais prie ^vetiniže
įpiu prabilo:

— Lai įsz jusu Ippn is^gįr^.
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BALTRUVIENE Į
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Grinozioje

Nes pagiedosiu apie tai veliap,
Bazini jpn įHipdingieris, f' Mi 1 w " J • h.' to " • •

Gavo in kaili už tai,
Sma rk us vai kinej i s, 
Gavo in kaili už tai, 

Kad duris uegtidare jai.
•1 • • •

Oj tu niergica, 
Ka pritraukei szpįea 

Eini daktarauti, 
Ir pąleistnyanti.

X. )

Jau ant tavo kailio reiigesi, 
Savo darbu neužslopsi.

Paliauk savo piktu darbu,
!'k

Ir nepritinkamu nieku, 
Jau Newville visi žino, 

Kaip szpica ant kelio sodino, 
M ( i liūgais žędžeis vadino, 
Ir munsznine pavieszino.
Kita karta atvažiuosiu, 

Puike dainele užgiedosiu 
(i ifirlo 1/na ima < h f J

tankiausia ir 
musu darbsztumas ir visokie 
pasilinksminimai tur visa pra
džia nuo tiesos balso, kalban- 
czio visuomet prie musu: tas 
yra geni, o tas yra blogu. Taip
gi tankiai atsitinka, jog vieni 
visus savo pasielgimus su kau
pine prie kokios tai mirtinos, o 
antri-gi prie nemirtinos, angsz 
cziausios esvbes.

— .Jeigu taip, mano vieszpa
tie ir karaliau, 
darbus perkretyk

kodėl ant

vieszai musu 
ir persitik

rink, kuri tikyba yra geresne, 
— tarė turkas.

— Ii; ko laukiau,
mano užklansymo nieko neat
sakėt!
Ulių.

Tuokart turkas Zebit da 
žingsni artyn karaliaus nužen
gė ir prabilo:

— Sztai svki buvo sekantis 
atsitikimas. Tasai atsitikimas 
tavo ausu niekad nebūtu pasie- 
Sres, jaigu Imtum savo tarno 
jas save nepavadinęs. Vienok 

ka. asz nuveikiau, tas viskas 
mano atmintyj ant visados pa
siliks, kadangi asz savo darba 
priskaitau prie vereziausiu ir 
tobuliausiu darbu. Ciela savo 
gyvenimą panaszaus darbo ne
buvau nuveikęs.

Karalius su 
tik ausis atstatė.

Zebit toRans kalbėjo:
— Isz |avo iždo, mano kara

liau ir vieszpatie,

užklauso karalius

susirinkusiais

tokiu asz 
kad tavo 

kas galėjo 
su manimi turtuose lygintis. 
Prekyboj asz visuomet buvau 

pagal savo

turtu susilaukiau, 
ka ra lyste j menka i

gyvu ir visuomet pagal savo 
iszgales darbavausi, o Allaclias
buvo su manimi. Mano turtas

1 Ii, • ’

kas kartas vis didinosi. Dides
nes laimes pasaulej nemaeziau 
ir neturėjau, o taipgi ir turėti 
non orėjau. Tula, vakaro, mariu 
pakrautomis iszejau pasi- 
vaikszczioti. Urnai iszgirdau 
koki tai arti kalbėsi, pradėjau 
Sp žĮpgoidumu klausytis, liet o, 
dapgai, ka iszg|rdąu! Persigan- 
dau, už medžio užsiglaudžiau 
ir kalban|jQms dajeidan net 
prie saves prisiartinti. Ngjiti8 
buvo tapisi, manės nieks po’ 
mate. Tos ypatus manydamos, 
jog .viepos atįiranda, pradėjo 
Jmlhoti-

Toljgps bus.

iszejau

’ / L 1H "1 ■' ' • 1. " 1 i

$ų žipgeidųmu klausytis, bot

(Jan, už medžio užsiglaudžiau

prie savės prisiartinti. Naktis 
buvo tamsi, 

' ""' ' ' h'.

Ana diena isz keliones su- 
gry žau, 

Krūva, tiligrainu gavau, 
Tr net ijnsistebejau, 

Rankas ant galvos užsidėjau, 
Jog musu bobeles neapsimal- 

szina, 
Isz doraus kelio iszejna, 

Net graudu man skaityti, 
Ir nuolat apie jaises raszyti. 
Po nogiu jau karta nustoki!, 

terp vyru neplo- 
vokit,

O tada negales jus užkabyt. 
In. laikraszczius apie jus raszyt.

Juk esame sesutes Jevos, 
Pirmutines musu motinos, 

Turime laikvtis viena kilos, 
Neiszejti isz kelio doros. 

Juk ir jums nubosta skaityt, 
Kad apie jus turiu raszyt, 

O nuolat rugojet ant manes, 
Bet ta užsitraukei ant saves.

Jeigu busite szvarios, 
Ir geros,

Niekas ant jus nerugos, 
Tiktai visi vyrai paguodos. 

Nieko nemaezina turiu zurzet 
Ant jusu piktu darbu žiūrei, 

Svietui tai garsyt,
Jusn darbelius apraszyt.

# • ♦

)

MERGINA KURI £UV0 UŽ 
PATOGI, APSŪDYTA IN 

kalėjimą.
PATOGI, APSŪDYTA IN

Kaneelarijoi miestiszkn aktu 
Medycejsku, 
sta, 
ežia u 
vo už daug patogi,

11 tada Ims bus 
Kaip žmonis subus. 

Jszguis ant sausu pi imi 
Apdrėbs tave purvinu, 

j)a laiko turi gana, 
T" ‘

Ir npsimalszvk.
• A" '• ■ 5 #
* f Mį!

Nežinojau, 
Ne niekad negirdėjau, 

Ydant sziam laike Montkarme 
Po vežimus, 
Ir skiepus, 

Grybai augt u, 
Po tokiu daigtu.

O tai gražios misiukes, 
Meilingos katukes, 

Ka nžsigerią vėžliojo, 
Apie piktybes durnoje.

Priimsiu neužilgio fenais in 
syeczius, 

isz pakanszin 
niekus, 

Tegul tada žino visas svietas 
Apie tokias vietas.

Tu iž^a;na, 
L reit pn.$it(aisyk,

’ t f *'" r w.i r jJb«

Jszmiiszin

J

.u .y: J

vo pastate puikia bažnyezia, 
kurios malavojiina pavedė gar
singam artistui Lorencui Fras
cati isz Pad vos.

Sztai užėjo nepaprastas at- 
pereme visus 

miesto. Artistas 
per ilga

Polazzo del Rod- sitikimas kuris 
gyventojusFloreucijoi, Italijoi, skai-

istorijų merginos kuri bu- užsidaro bažnycziojc per ilga 
kuris tai laika. Kada ant juiliepimo ku- 

patogumas iszejo jai ant blogo, ningaikszezio iszvere duris, pa
tus pui-

o

Sztai paklausykite 
kios istorijos:

Kada Florencija valde Fer
dinandas Medyeeuszas, stojo 
priesz suda patogi mergina, ku
rios veidas buvo uždengtas 
maska panaszi in numirėlio pa- 
kauszi. Buvo tai Rozalije Mo- 
nalboni, ketvirtu kartu pasta
tyta priesz suda, apkaltindama 
už tai, kad buvo už daug pato
gi; nes tasai patogumas josios 
atnėszdavo daug nelaimiu ki
tiems. .Jeigu žuvininkai isz- 
traukdavo lavona isz mariu ko
kio jaunikaiezio, tai tuojaus 
dasiprato, jog tai isz meiles del 

gyvasti, 
rasdavo

Rozalijos atome $au 
jeigu naktinei sargai 
lavona ant ulycziu su perdur
ta krutino, žinojo, jog tai pada
re jojo priesząš kuris teįpgi 
mylėjo pasiūtiszkai Rozalije. 
Tėvai kuriu sunūs puldavo po 
“raganiszku patogumu” Roza
lijos veido, du kart innesze 
skundus prieszais jaja. Bet ka
da sudžios dirstelėdavo ant jo
sios veido, ižduodavo toki vi- 
roką: u
ne ne kaip jai užmotineja. Kal
tinti josios negalim už josios 
patogumo.”

Bet treezip kartu kada Roza-

apkaityta yra patogus-

regėjo Lorenza. ant pamjįksli- 
ninezios, dairydamas imvisas 
szalis bažnyczios. Ant sienų 
buvo paveikslai aniolu, szven- 
tiiju ir Motinos Dievo, bet visi 
veidai buvo vienoki — veidai 
patogios Rozalijos. Artistas ne
teko proto o paveikslai kaipo 
“szetono darbas” buvo sunaL 
kinti.

Rozalije ketvirtu kartu stojd 
priesz suda. O idant sudžios ne-* 
galėtu prisižiuret patogiam jo-, 
sios veideliu, uždėjo ant josios 
maska pavidale pakauszio. Li
kos nubausta sekaneziai: “Ro
zalije Montolboni, bus atskirta 
nuo žmonių ir ant viso gyvas- 
czio uždaryta kalėjimo, idant 
josios nepaprastas patogumas 
nestuyntu žmonių prie savžu- 
dinseziu, todėl neszios ant vei
do mirties maska.”

Ferdinandas valde Ilgai, p po 
juom užėmė valdže Cosima III. 
Apgarsino jisai amnestija do
vanodamas visiems pi;asižejjęe- 
iiams jnju kaltes o kaliiim- 
kams laisyia. v

Tepi kalinįnku rado vienam

vanodamas visiems prasiženge-

r”' II j

liję stojo priesz suda, neturėjo
- ' M. JL. 111 U ~ _   - -

ant josios susimylejimo. Kasi-
"■ to.

kambarelije motepg su ipirties 
maskjti ant veido. Kada 
nuėmė nuo josios veido, vi
siems persistąte bpisus regėji
mas, buvo tai veidas panašaus 
in smerti, su inpuolilsioms aki
mi ir veidu, jog net sžlrpiileijog net sztrpiilei 
perbėgo per tuosius kurie aut 
tojo veido žiurėjo.
mot<‘res kambario buvo pai 
JM8: “Cjiion uždaryta Jįoąa)

jerius miesto idant prisigerint 
Rozalijai pavogė visus pinigas 
o už tęki prasižengimą bausme 
buvo mirtis. Kada Rozalije at
vedė ant rusztavones idant 
jai nukirsti galva, budelis pa
regėjus teip puikia moterių, 
atsisakė nugirst jai galva.
\ Toji žine daejo pas Coisima 

Medyceusza, kuris buvo jau se
nuku p* vį$a laika praleisdavo 
apt maldų. Paliope jisai plis
ti Rozaįijp, tvirtindamas, buk

Ant duriu r it
- rą- 

sąas: ‘ ’ t/zion uždaryta ije 
Montalboni, kuri likos apkal
tinta ant viso gyvenimo kalėji
me už tai, kad buvo už daug 
patogi.”

i
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K,a tik iszejo isz spaudęs du
IL Iii .ii * »i n >• ir4 »■" •

ISZl
Gaidos su kodais ant pįano:

No. 13 Asz Lietuva i t e 50
u 
nK-

nauji yeikąlelėi.
T

' JĮ C * S ...I .K 'Z' ' ( ' ' P' '< f

siu koks jusn vereziausias bu 
vo (Jardas, bęgyj junjs 
laiko? Asz tuom noracspįųi 
persitikrinti sulyg jusu tikybų, 
kuri yra tikra, o kuri ne!

Ant tu karaliaus žodžiu tur- i.Y? !i - vf ? r
. 1 . ■. " . I ' ?

noreczmn
..J

kuri yra tikra, o kuri ne!
A j j 1 !• V iv.

No. 13 Asz Lietuvaite 

!<aip siųnsit užsakiniu, siun-

• Žemaitis.
3i5 S. West Stį,

14 Pauszteliui
•y-m ui ’b';1 ’ ’ • uu c

.1. A.
■ ';;

C.
JUO.

apt maldų. Paliepė jisai pęlęis-

patogumas moteres yra nę^ęu-
dzenuis.

Kada valdytojas Florencijos

Ferdinandas. Ant atminties te-
mirė jojo vieta apėmė aunv?

I,.'

(VITU Kaygtole Dra«g«»tMM M 
įskoi^eiunp piBicv u*wM#a 
R* • * - - •' '

KUTU Kamle DrtMMM M
——

Į
KMlutent
fulrtaklMV - - - - -

W. D. FOOSKA
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Kdrini antra procentą ant auditu 
plnlgn. Frocenta pridedant prie Jua 
pinigu i Baonlo Ir 1 Liepos, nepal- 
Mit ar atneaaat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą au musu banka, no- 
palaant ar matas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki S 
peplet. Snbatomle • ryta Iki 13 vai.

CAPITAL BTOCK $135,HIM • 
Bnrplna Ir Profit* >8J<,14<ta

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kasteriąs.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau- 
Jauala mada. Pigi preke. Telpgi prl- 
atato automobilius visokiems reika
lams

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip- 
kltoa pas mane, nes aaz gailu jumis 
pigiau g e niaus parduoti negu kiti.
Ml E. Fine BU Mahanoy City. Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
Flr. lanarance Irr.t

Apdraadiia (Innzurlnlu) Namus, | 
Tavorui, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Galiausiose Kompanijose

c 
!

i
i

811 W. Mahanoy Avė. Mahanoy C!ty|

OO

Tvlrealaola Lietnvlsaka 
B A H K A

Didele kaucija sudėta V alėti- 
joa Banko Departamento.
Kalu po priežiūra Valatljoa, 
taip kad pinigai audetl mano 
lankoje negali pralutl. Pri
ima pinigu* saugiam paliki
mui. Siunčia pinigui In rl- 
■aa dalia avieto, paga.1 dienon 
kurta. Parduodu Lalvakor- 

too kompanijų nuetatytame 
kainom*. Parūpinu Paszpor- 
tu kellaujantleniR lu Lietuva 
▼laka* daroma telalngal, erei 
tai Ir pigiai. Raazyklte apie 
kaina* o gaualte teisinga 
atseki m a.

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahaaoy AreM 

MAHANOY CITY,

gausite 
Adreeavoklt •:

FA

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras kariumenejo. I
Gydo visokias Ilgas. J 

Priima ligonius iki 10 valanda ryte. | 
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare. *

Tuom-lalklnis ofisas randasi •
KAZINO APTIEKOJE, j 

38 S. Jardin St. Shenandoah, Pa. |i

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Mostls yra tikrai p a sėk
minga Ir kas prlaluns keliolika atom- 
pu ir savo adreaa tai aplalkys tuju 
arablzzku gyduolių dykai. Raižykite 
ant bzIo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szlos progos rial kurie yra 
pua-nllktal arba visai vra nupilki*. tJf.

t
I
I*

*?

i

b i' 
H Ir

T $

Žinios Vietines
i.. i. ■ a ■. u

— čori laikai.
— Gori darbai.
— Szaltas oras.
— Prie visko noras.
— Szesztines.
— Kasikius sziandien

A

ne
dirbu.

I

Isz Lietuviszku Kaimelio

Didelis vargas 
o lociiininkai stubsu vis 

kelia randas augsztyn.
— Kaip kur stato mimus 

bet kožnas del saves o ne ant 
ramios.

Teip sunku gaut i st ubu, 
jog net 
k rausto

su šlu
boms.

Isz musu 
matosi žinueziu 

o gal už tai

apmirė, bet da- 
gražesniani orui

SAULE

!
Jr J

30 E. Centre St. ant antro floro.

? fr f; w į ’ į v •. * i /r?C*’
»f

4

i

I

» 1 ^3

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,

ATŠAKI NTAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

— - . 'J ■ LT

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATŠAKI NTAS IR GREITAS

,4 ,

o MAHANOY CITY Ihin kožna L'taminkn 
3(1 E. Centre SI. ant antro floro.

Of Ino valandom: 9 ryte iki » vakare.
KORA SUETIKIA DYKAI.

■■

r''<z

pi rimt

skersai

&

PERSKRIDO SKERSAI AMERIKA BE SUSTOJIMO. 
San Diego, (’ai.

arooplami perskrido skersai Amerika be sustojimo. Jie

Daugelis kitu aviatorių ketina irgi bandyti 
greitesnius

RundeiroH

w •' i4 
m

G
J

Hazleton, Pa. 
miesto mažai 
laikraszcziuosia, 
kad anglekasiai po pereitu me
tu ilgio pailsio, dabar kasa 
anglis kiek galėdami, užmirsz- 
dami raszyt straipsnelius ir 
skaitvti laikraszczius. Nuo ko
kio laiko ezionaitiuei lietuviai 
buvo truputi 
bar užstojus
pradėjo veikt i.

Nedėliojo, 6 gegužio, 
viu Piliecziu Kliubas, state sce
noje Feeley Teatre, veikalu po 
vardu “Brolžudys.” Progra- 
mni prasidėjus, vietinios para
pijos choras sudainavo keletą 
dainų kurios nusiseko gana pa
sekmingai, 
loszimas teatro.
veikėjai losze pirma karta, bet 
roles gerai atlosze, ypatingai 
merginos (lai jos gyvuojp szim- 

Pert rankoje 
buvo sudainuota du nauji duo
to veikalėliai per K. Pežiene ir 

del naujos žv- M- Gavucziute. 
. * • v •

kun. (J. J. Yoder insi- 
savo szeim\ na insu

(‘vangeliszka bažnyczia.
— Nenžilgio pradės kasti 

pamilta del naujos opera liaus 
sudege Kaiero. 
isz puikiausiu

ant vietos kur 
Bus tai viena 
pasilinksminimo vietų aplinki
nėje.

I ji et li

Brolžudys.

prasidėjoBaskui
Nors nekurie

ta metu — K.)

Armijos aviatoriai leitenantai Kelly ir MaeReady pirma karta 
iszsk rido isz New Yorko, Atlant iko 

pakraszcziliose ir atskrido iii San Diego, Pasiliko pakraszcziuose. Visa kelione truko biski 
daugiau kaip 24 vala-ndas.
Amerika be jokio sustojimo. Tūli ju bandysiu vartoti greitesnius areoplanus, 
butu perskristi skersai kontinentą prie dienos szviesos, iszsk remiant isz New Yorko anksti 
ryte ir pasiekiant San Francisco ta pati vakaru priesz sutema.

persk rišt i 
kad galima

skuit-

DAKTARAS HODGENS
Philadellphl* Speclallitai 

CiHtsenejusia ir Chroniška Liga
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llszka gydimą, per dakUra kuri* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplankote nuo manta yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra

Velionio laidotuvėse 
lingai dalyvavo vietos Petro ir 
Povylo draugijos nariai ir 

ir pažinstami, 
taipjau Lietuviu Lkesu Kliu- 
bas suteiki* geliu vainiku.

Ncrcfkia mokytojo.
M

narui i tėvas (užtikęslutližes tėvas (užtikęs savo 
duktori su kavalierium besibu- 
eziuojant):
palaukit, asz jums ežia tuojau 
parodysiu kaip bueziuotis!

Duktė;
kad mos ir be tavo 
mokame.

Ant kampo 
ir

\V. Malia-
Uatawissa ulvcziu jau 

pamat a 
diszkos szkalos
užbaigti statyti apie Septembe- 
rio menesi.

noy 
isz k ase

kuria ketina žavėjo

sziaip draugai
F

— Dow n in
M neina neku, 6 lt) West Spruce 
ulvezios iszsnko ranka pulda
ma nuo supykins.

metu Ąguto

vakaro, Gegu
žio l.’> diena, Norkevicziaus su
loje invvks prakalbos.
kunigas B. Bnmsza. \ isi Malui-
nojaus lietuviai kvieeziami at
silankyti ir paklausyti garsaus 
kalbėtojo.

Nedėlios

Kulbes

Ponas Franciszkus Skla- 
ris sziadien iszvažiavo in She- 
nadori idant būti kriksztu tėvu 
del dukreles savo brolio Ber
nardo. Kriksztu motina buvo p. 
< >na Jencziukiene isz Szenado- 
rio. Kriksztas aisibu\ o szi Ket- 
verga po piet.

ISZ SHENANDOAH, PA.

es>ie Did.-kieno, 35 mo
tu. kuri buvo nusidavus in Asb 
lando ligonbuti 5 gegužio, mi
re utarniko ryta. Velione pali
ko vyra. Vinca tris dukreles ir 
tri.-
11 < >1 u\ e 
• > . • >

f 11

Minus. broli ir sesere. Lai 
atsibus

<1 po plot.

pet n i ežioje

BALIUS
Sz. Juozapo Parapijos 
Balius ant Parapijos 

Naudos, Atsibus

Panedelije 14 Geg.
Norkevicziaus Saleje

Prasidės 8 vai vakare

Visus Parapijomis Už- 
: kvieczia Atsilankyti

Klebonas ir Komitetas
1

W. TRASKAUSKA8
FTRMUTIMI5 LIETUTISZKAS 

RAMBIUS MA M AK O T CITY, PA.
- - f ♦T"* Iii

Laidoja Kunua Numirusiu. Pasamdo 
▲utomoblllua del Laldotuvlu Krlk- 
■ztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
Mahanoy City, Fa.520 W. Centre SU

CHA S. S, FARMLEY
Notary PublicReal Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas ir telp tolinus.
BM W. Centre 8U Mahanoy City. Pa.

JUetlvIiak** Graborla*

K. RĖKLAITIS
m I

Laidoja Numirėlius 
naujausia mada ir mokala.

Turi pagelblnlnko motore.
PrfelnaiBoa prekee.

mawawav mnrnr pi

r\The 1*
◄ Reading

Keturiu Dienu
Atlankymas 

MIESTO 

WASHINGTON 
D. C.

Panedeli 18 June
SU PALYDOVU 

Visi ekspensal apmokėti. Apie (lan
giaus Informacijas raszyklte pas

0. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

SQQ.75 Visi Ekspensai

LUCK1 
STRIKI 
Acigarette

- tai szi t ai p! Na,.Ju balsai tie
susi rink ilsins.

I

pilna svetaine, 
užganadinant is. 
ir ant tolinus

Slog
Žmonių buvo
Pelnas buvo

kad
nepaliautu darbuot is 

del gero visuomenes ir tankei 
parengtu panaszins vakarėlius, 
nes dirva veikėjams plati ir 
žmonis tam pritaria.

— 'fen buvęs.

Geistina 
klinbas

dirva

Pottsville, Pa. —- Žmonelių 
aplinkui suda kaip 

ai pusko

Wilkes-Barre, Pa. — Balan
džio 30 d. apie ketvirta valanda 
po pietų (‘jo isz darbo Ant arias 
Jevuszauskas, 50 motu amžiaus 
gyvenantis 15 Union St., Inker- 
man. su savo dvieju savaieziu 
alga sumoj apie $101.00.

Jeviiszaiiskas nieko netemv- 
damas prisiartino prie plytines 
dirbtu ves
užkampio užstojo jam kelia jau 
nas vaikinas 
prispaudęs 
kalavo, kad 
atiduotu pinigus,
kito iszejimo nebuvo kaip tik- 

pinigus at id not i 
ir pasiliko be snukiai uždirbtu 
pinigu.

Policijai l>u\<) 
jie tikisi jog 

suims, 
gerai

kaip isz kokio ten

Ak, teveli, tu matai, 
parodymo

T

pilna,
Parentiene sveteliu 
reike žinot i jog tai

ir su revolverin 
prie krutines parei- 

darbiniiiikas jam 
Darbininkui

gyventoju 
suraszas parodo, 

buk isz tojo skaitliais 21,^13 
vra suvirszum 90 metu senumo 
o apie du tukstanczci susilau
kė szimta metu.

Isz 90 milijonu 
Su v. Vaisi. Geriausi 

Ci garėtai
n

v

papuczko*,

kas diena 
skruzdelių, rodos ant 
suvažiavo.

- Pas 
ha

puiki užejga did keleiviu.
Adams Zukauckas, bro 

lis saluninko Vinco kuris laiko 
tint Norwegian 

likos aresztavolas per 
ant kelio art i Pain 

grove surasdami nutomobiliuje 
keliolika galonu inunszaines ir 
pastatytas po 51)0 doleriu kau 
ei jos, fPa pati laika padavė k ra 
(a ir jojo name kur teipgi rado 
daug sztopo.

Billies Place 
uliezios, I 
steit inius

I h

Chicago, 
dieni

Pereita kotvirta- 
isz kanalo prie Kedzie 

Avė., isztraukta lovana Juozo 
Bartuszkos, 43, m. amžiaus, gy
venusi 2437 S. 'Troy SI. Polici
ja mano, kad .jis pats nusižudė 
ir .jokiu prie vartos žymiu ant 
kimo nerasta. Daktarai mano, 
kad jis vendeny iszbuvo ma
žiausia viena durna.

Feliksas Graževiezo,

.Hs

82 
metu amžiaus, mirė 11:30 nak- 

35 metus 
pragyveno Chicago j ir apie 30 
metu iszdirbo Armour and Co., 
pie vieno suntkaus darbo, taip 
kad net Armour 
pažino jam

d vos po puse jo algos. Tai mi- 
vienas isz tu tvirtu lietuviu, 

kaip fiziszkai taip ir doriszkai. 
'Tai buvo žmogus per visa sa

vo amži ne vienam nieko blogo 
nepadaręs, atpencz, visiems da
ros gero kiek galėdamas. Todėl 
visu, su

ties, 5 gegužes. Apie

and (\>. pri- 
pensijh iki gyvos

gjl 
re

kuriais tik susidūrė 
kaip Lietuvoj, taip ir Amerikoj 
buvo mylimas ir gerbiamas.

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
30 d. Bushwick Ave. ledo plen
te rado negyva Jurgi Vensku- 
na, kokiu 55 metu amžiaus, gy
venusio ant Grand St. Kxton- 
sion, kur seninus buvo Lietuviu 
Atletu Kliubas, Nabagas buvo 
kokiu 800 svaru ledo snnkvbes 
prislėgtas ir kai ji užėjo, tai jau 

Dabar jisai pa
na mouse. Laidos ji

buvo sustyrės.
szarvotas
szi ketvirtadieni.

Westville, Ill. — Balandžio 
23 diena apleido szi pasauli A. 
Kromclis, sulaukės 52 m. am
žiaus, kilęs isz Derbi n t u kai
mo, Szilales par., Tauragės ap
skrities, Amerikoj iszgyvencs 
35 metus. Buvo laisvu pažval- 
gu žmogus, tai ir palaidotas he 
bažnytiniu ceremonijų Danvil- 
los Springhill kapinėse Bal. 27 
diena.

Paliko žmona, du aunu ir vio- A • A • 1 ♦ • 1

tais gerumu
|| Ml

fe
s

9
--ly ■

duota žinia ir 
už trumpo laiko 

vagiliu suims, nes luiyo galima 
jiems gerai paaiszkinti kaip 
vagilius al rod'1.

Carbondale, Pa. - Bu lan 
ižio 29 d. lietuviu szeinivnos A, 

pražuvo met u vai-
( 
•J urgeliu 
kas. Duota žinia policijai, visas 
bevei k 
vaikelio. Panedelio vakari* 
tas vaikas miszke, duoboj 
galvos iukisztas. Vaikas I 
vos gyvas, iszt i ne 
daktaras apžiurėjo, pradėjo ru I 
pintis vaikueziii ir pasako, kad 
vaikutis iszgys. Žmones invai-j 
riai spėlioja. Sakoma, buk koks 
ten burtininkas 
buvo vaiku pavogęs 
kad dar syki jis kerszys 
liams tokiu pat būdu. Žmones 
apie tai daug dabar kalba.

miestas iszejo jieszkoti
■ raš

ant 
buvo

. Paszauktns

nurodęs kas i
i 
Iir už ka ir, 

J urge-

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

D. Bocxkowekl-Cp. 
Mahanoy City, Pa.

w.

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Gralkiszku, 
Arąbiszku ir Clgoniszku burtlniku. 
Iszguldlnejknaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu. - į

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Uždeda* žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka dsz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ii* moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ - . . . .. . . 25c.

Prisiuskite mumln 25c. Gausite 
vlsan tris knygutes per paczta.
Pinigus galite siunti stempomls.

W. D. B0CZK0WBKI-C0.
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Taisydamas telefonus, sujesz- 
kojo sau paezia.

Patrikas Mellon, suims tur 
t ingo farinerio, užbaigęs moks 
la Kalifornijos
nenorėjo dirbti ant fanuos 
vo tėvo, todėl priėmė 

kompanijos

universitete, 
sa- 

darbu 
prie taisimo telefonu del A. 'f. & 'I\ kompanijos Arizonoje. 
Tula diena kada buvo užsikabinės ant stulpo sudurti drains, 

stengėsi susineszti su Los An 
but inskas 

ant galo turėjo trumpa pusi 
ferosa Curtain isz Kan 

sas City, Mo. Nuvažiavo in lenais, persistatė kaipo tas pats.
galo prie alto-

pavojinga.
Vidurio netvarkos, aptraukta* lie

žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gezai, svaiguli s, silpnumas s šir
dies, Ir visos viduriu netvarko* grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberlmai,
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimo. .

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jauma- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokos jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tat matykite ma- 

Į ne.
Rnmatfzmaa visokiuose padėjimuo

se, teippgl isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
dlpnl ir nuvargę, pailsę iaz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, t ro tin at ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatljnrl, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkuBis ir 
(szberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
ikausmas pcczuose, skausmas kau
luose. skausmas gerklėje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

i Pasekmingai gydžlu kataro, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krou- 
jo, odos Ir speciales ligas pilvo, inka

ru, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Į Ateikite gausite rodo dykai. Po tam 
Iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano epa- 
sabas gydimo. Padekavonea nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausias Europos ir Amerlkoa 
Specialistus:

Į TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
Į kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po

Ofisos valandos 
nuo 9 ryte Iki 8 vakare. ’

atminties,

i

ri i

KO. 41 BROAD ST.

todėl

iszgirdo moteriszka baisa kuri
gėlės miestu bet be jokios pasekmes, 'failu ponas 
pagini bėjo jai, slidu re drains ir
kalbėjimu su operatorka, kuri buvo rp

ka kalbėjosi su jajn ant stulpo ir nuvedo ant 
riaus.

‘N

, *

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

FARMOS! GEROS FARMOS!

54 a keri u

Ri 4 LTO08AMERIK0Q
UNIJA 9Broadvay, Ne%/^tork.NY U 

TIESI _ 
KELIONE

z

l LIETUVA.* c y
s

ant didelio steito kelio, 
geso kompanijų,

į ■

.r.

Isz New Yorko nr Philadelphia in Hamburgą 
$103.50. In Piliava $100.50. In Liepoja $107. 
Isz Philadelphia In New Yorkn geležinkeliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

PER HAMDURGĄ.pYi.IAJV 
(

f,
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(• ARBA LIliPOjq
Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 

lenku juosta (karldora)
Visa treczia klasa padalinta in kam' 

baras ant 2, 4, (> ir 8\!ovu.
POLONIA............. 23 Mojaus
LITUANIA..........13 Juniaus

SW

su gerais budi n- 
kais, gori laukai didelis sodas, 
iki mokyklos tik ponkes miliu
tas nueiti, teip ir iki gatve-ka- 
rio,
elektros ir
tik 27 mylios nuo Philadelphi- 
jos (CityHall.) Antra far
ina. 68 a keriu ir teip pat prie 
mokyklos, budinkai labai geri, 
gražus sodas, kviecziu seta 15 
akeriu, miszkas ir ganyklos su 
upeluku, apie 20 akeriu geri 
laukai, budinkai vidury koloni
jos, sziltas ir szaltas vanduo 
st ūboj, teip ir tvartuose, parsi
duoda pigei su 
ra n keis,

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyiiu. Ji gdli jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko'daugiaus prieteliu.
Jį suteikia paturima kur gerinusia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis priotelis.
Dekite savo pinigus in

JKERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

D. F. GUINAN, Sek. Kasljeriue

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

gyvuleis ir in
dei platesniu žinių 

kreipkitės pas (Hm)
J. Melly

R. D. No. 1 Collegeville, • 
Montgomry Co. Pa.

NAUJAUSES BUDAS AT
GAIVINIMO PLAUKU.

Ant sudrutimo plauku ir 
kad nežiltu ir uepliktu galva. 
Tukstanczci dekavoje už dyka 
patamavima, kuris bus dykai 
prisiunstas del tuju, kurie gei- 
dže iszbandyt taji iszradima. 
Prisiunskit savo adresa o ap- 
laikysit per paczta. Pasinau
dokite isz progos dabar nes 
paskui bus per vėlai. Yra tai 
stebėtinas gydymas, nes pri- 
gialbejo del tukstaneziu kurie 
mano būda iszbande. Adresa-

Dr. Bnmdza Co.
Broadway South 8th St., 

Brooklyn, N. Y.


